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>> Os artigos assinados 
não representam 
necessariamente o 
ponto de vista da direção.

FRASE DA 
SEMANA

“O rio sobre rápido, 
mas desce devagar”

Roberto Pretto, 
coordenador da Defesa Civil 
de Encantado ao falar sobre 
a enchente do ano passado 
no bairro Navegantes.

ESPAÇO DO LEITOR
boca no trombone

Mande sua reclamação, 
sugestão ou elogio pelo 
Facebook ou Instagram do 
Jornal Opinião Vale do Taquari

OBITUÁRIO 02/07/2021 a 08/07/2021

>> falecimentos divulgados pela Rádio Encantado.  
>> nomes e gra� as são de responsabilidade das funerárias ou outros informantes.  

02/07 – Ilza Haflieger, 89 anos.
Cemitério Evangélico Linha Júlio de Castilhos, Roca Sales. Funerária Delano.

03/07 – Valter Atílio Pretto, 71 anos.
Cemitério Santo Antão, Encantado. Funerária Mazzarino.

04/07 – Francisca Radaelli Boeri, 57 anos.
Cemitério Santo Agostinho, Encantado. Funerária Diersmann.

06/07 – Walmor Pessin, 76 anos.
Cemitério São Pedro, Encantado. Funerária Arezi.

06/07 – Geovanni Pinto de Jesus, 29 anos.
Cemitério Municipal de Roca Sales. Funerária Delano.

08/07 – Olga Zotti, 80 anos.
Cemitério de Lajeadinho, Encantado. Funerária Arezi.

Mensagem e Convite de missa 
de sétimo dia de falecimento

 Francisca Radaelli Boeri
Uma pessoa especial deixou este mundo e o tornou 
mais cinzento com sua despedida. Pessoas assim 

jamais deveriam partir.

Agora tudo é triste, 
as lágrimas caem sem 
aviso e a esperança 
parece menor. Mas a 
verdade é que a vida 
continua, e aqueles que 
amamos continuam 
vivos através de nós.

Não podemos 
desistir, jogar fora 
toda alegria e fechar 
as portas a todos os 
sorrisos. É preciso ter 
fé no amanhã e aceitar 
os desígnios de Deus.

Não é fácil, mas é 
o único caminho para 
retomar a alegria de 
viver. Temos de ser 
fortes, arrumar uma 
nova forma de enxergar 
a vida. Por que o luto é 
eterno quando o amor é infinito.

Com amor, dos teus filhos Laércio e Leandro, 
esposo Genésio e mãe Guilhermina.

Para sempre te amaremos.
Com esta mensagem, a família agradece a todos 

que estiveram presentes neste momento difícil, 
e convidam para missa de 7º dia de falecimento 
de Francisca Radaelli Boeri, a ser celebrada neste 
sábado (10) às 18:30h na Igreja Matriz São Pedro 
de Encantado.

Muçum
Privatização da CEEE 
rende mais de R$ 438 mil  

Conforme anúncio do Governo do Estado no dia 
02 de julho, por conta do processo de privatização 
da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), 
serão repassados aos municípios gaúchos cerca de R$ 
804 milhões, oriundos da quitação da dívida de ICMS 
da empresa. Com isso, Muçum receberá um montante 
de R$ 438 mil.

 Destes, o valor de pouco mais de R$ 300 mil é 
livre, ou seja, pode ser investido em qualquer área, 
de acordo com a necessidade identi� cada pelo 
Poder Público de Muçum. O restante, mais de R$ 
138 mil, deve ser vinculado ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).

Lâmpadas desligadas 

Leitor do Jornal Opinião e ouvinte da Rádio 
Encantado pede para que os funcionários da 
Prefeitura de Encantado, responsáveis pela troca de 
postes da Rua Relvado, compareçam no local para 
acender as lâmpadas que estão desligadas. 

Anos 80 
Gente que fez História em Encantado

De pé: Jacob Markus Kataz, Alberto Bravo, Jordano Sétimo Cé, Hugo Peretti, 
Pedro Fontana. Sentados: Aziz Kury, Padre Aroldo Murer, Guido Bassano Cé, João 
Batista Marchese, João Alberto Schae� er, Abraim Abreu

**Fonte: Memórias de Encantado
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câmarasessão foi realizada na segunda-feira

Aprovado o projeto que veda 
contratação para cargos públicos 
de condenados nas leis Maria da 
Penha e do Feminicídio
Foi aprovado 

na Câmara de 
Vereadores de 

Encantado um projeto 
que veda a contratação 
de pessoas condenadas 
nas leis 11.304 (Lei do 
Feminicídio) e 11.340 
(Maria Da Penha) 
para atuar em cargos 
públicos. A proposta 
foi desenvolvida pelos 
vereadores Marino Deves 
(Progressistas) e Duda 
do Táxi (MDB) e teve 
aprovação unânime na 
sessão da segunda-feira 
(05). 

De acordo com a 
justificativa, o Brasil 
está no 5º  lugar dos 
países que mais matam 
mulheres no mundo no 
contexto de violência 
doméstica. O ranking é 
feito em 84 países. Uma 
mulher sofre violência 
doméstica a cada dois 
minutos. Marino Deves 
ressaltou que se trata de 
uma tentativa de coibir 
este tipo de crime. “Vai 
fazer com que as pessoas 
tenham mais cuidado 
e disciplinar para que 
se façam as coisas de 
forma correta. Também 
serve para que se tenha 
respeito as mulheres, 
os índices de violência 
contra às mulheres 
aumentaram no Brasil”, 

complementa. 
Roberto Salton 

(PDT) acrescentou uma 
emenda ao projeto para 
que fossem incluídos na 
restrição prestadores de 
serviços terceirizados 
que tenham condenação 
nas leis do Feminicídio e 
Maria Da Penha. 

Coautor do projeto, 
Duda do Táxi, 
comemorou a aprovação 
da proposta e reiterou 
que a iniciativa deve 
fazer com que as pessoas 
sejam punidas ao 
cometerem este tipo de 
crime. 

Outro projeto de 
origem legislativa 
aprovado na sessão 
desta segunda-feira é 
o de número 05/2021. 
Criado por Valdecir 
Cardoso (Progressistas), 
a proposta cria um 
programa de rastreio 
do diabetes nas creches 
e escolas municipais de 
Encantado. A matéria foi 
aprovada por 6 a 4 votos. 
“É um questionário 
para pais e responsáveis 
para detectar possíveis 
casos de diabetes no 
município. É um projeto 
simples, mas que talvez 
se salve a vida de alguém 
no futuro”, comenta.

Henrique Pedersini 
jornalista 

NA sessão dA seguNdA-FeirA 
AiNdA ForAM AProvAdAs 
seis Moções de APlAusos: 

041/2021, aos 82 anos de Atuação da Casa Bertozzi.
042/2021, aos 24 anos do CFC Casaril.
043/2021, aos 125 anos da Paróquia São Pedro.
044/2021, ao Hospital Beneficente Santa Terezinha 

pelo dia do Hospital comemorado dia 02 de julho.
045/2021, ao Encantadense Eduardo Capela pela 

performance no campeonato gaúcho de fisiculturismo.
046/2021, a reposição das perdas salariais dos 

trabalhadores e trabalhadoras da rede Estadual de 
Educação

reuniões antes da 
sessão

Os vereadores participaram de duas reuniões 
antes da sessão desta semana. Esteve na câmara a 
presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Encantado (Aci-E) Cristina Castoldi, 
acompanhada de membros da Associação e 
do PRODEL – Programa de Desenvolvimento 
Econômico Local. 

Depois, os vereadores realizaram uma reunião 
com o coordenador regional da RGE Humberto 
Santana. A cobrança foi no sentido da constante 
falta de energia elétrica tanto na cidade como no 
interior, principalmente quando da ocorrência de 
chuvas fortes e vendavais. 

MAis soBre A CÂMArA 
>> Os vereadores aprovaram um regime de 

urgência dos projetos que autorizam o Poder 
Executivo a abrir crédito suplementar de quase 
R$ 5 milhões. Os integrantes da câmara que 
integram a base de governo queriam a votação 
da matéria na sessão desta semana, mas o 
projeto permaneceu na pauta. 

>>  Roberto Salton 
(PDT) (foto) sugeriu 
um encaminhamento 
de ofício para 
Assembleia 
Legislativa para que 
seja feita uma lei 
estadual em relação 
as instalações das 
praças de pedágio. 
Pelo documento, 
seria proibido dividir 
bairros de suas cidades e as pessoas prejudicadas 
pelos pedágios teriam direito a isenção. 

>> No dia 21 de julho a Câmara de Vereadores 
de Encantado sedia uma reunião sobre o 
problema das cheias do Rio Taquari.  O projeto 
que estuda a dragagem do Rio Taquari será 
debatido. Lideranças de toda região foram 

convidadas. 

Sessão teve paralisação para debate sobre projeto  
que autoriza Executivo a abrir crédito suplementar 

“Também serve para que se 
tenha respeito às mulheres, os 
índices de violência contra as 

mulheres aumentaram no Brasil” 

Roberto Salton
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claudinei
coferri

DE OLHO EM ROCA

CIC lança a 
campanha Dia 
dos Pais

Já está em 
andamento a campanha 
de Dia do Pais da CIC, 
com o apoio do Sicredi 
Roca Sales e da Caixa 
Econômica Federal. 
A cada R$ 50,00 em 
compras, nas 32 lojas 
participantes, o cliente 
recebe uma cartela e 
participa do sorteio 
de um costelão, um 
kit churrasco, uma 
poupança de R$ 100,00 
e cestas de produtos. O 
sorteio será realizado 
no dia 09 de agosto. 

Sicredi realiza 
campanha solidária

Paralelo à promoção “40 anos fazendo juntos”, 
o Sicredi realiza, até o dia 23 de julho, a campanha 
solidária “Dia de Cooperar – Vem Transformar 
Desa� os em Esperança”, e, para isso, recebe doações 
de alimentos na agência da cidade. A cada quilo de 
alimento arrecadado, a Cooperativa doará mais um 
quilo. Os alimentos serão repassados ao CRAS. 

STR realiza assembleia 
com associados hoje 

Obedecendo a todos os protocolos de saúde, 
devido a pandemia, a diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR) realiza, hoje, a sua 
assembleia geral ordinária. A primeira convocação 
será às 13h30min e a segunda convocação às 14h, 
no salão da comunidade católica São José, com 
a presença de qualquer número de associados 
presentes. Na ordem do dia, está a prestação de contas 
do exercício de 2020, o relatório das atividades da 
diretoria e o parecer do Conselho Fiscal.  

Inscrições para participar 
da busca da Chama Crioula 
seguem até agosto

Está con� rmado para o dia 04 de setembro 
o acendimento da Chama Crioula junto ao 
Cristo Protetor de Encantado. Os tradicionalistas 
interessados em participar da cerimônia e buscar a 
centelha precisam realizar, até o dia 31 de agosto, a 
inscrição na coordenadoria de eventos, no prédio do 
antigo Moinho Cruzeiro do Sul. No ato da inscrição, é 
necessário apresentar atestado de vacinação e exames 
dos cavalos. Mais informações podem ser obtidas 
pelo Whats: 9  97 18 08 67.

Região 

RGE investe mais de R$ 100 
milhões na rede elétrica do 
Vale do Taquari em quatro anos

A RGE investiu, desde 2017, o 
total de R$ 100,6 milhões, sendo 
R$ 37,3 milhões somente em 
2020, na rede elétrica do Vale 
do Taquari. No ano passado 
a RGE fez intervenções como 
a substituição de 3.681 postes 
de madeira por unidades de 
concreto; 107,1 quilômetros de 
rede construída ou reformada; 
e instalação de 23 religadores 
telecomandados, totalizando 
agora 188 equipamentos em 
toda a região. Outros 19 serão 
instalados até o � m do ano.

Os religadores permitem 
restabelecer a energia de forma 
remota a partir do Centro de 
Operações da empresa, sem a 
necessidade de deslocamento de 
equipes e mais rapidamente, nos 
casos de interrupção sem danos 

físicos na rede.
No plano de manutenção, que 

consiste em inspecionar 100% 
das redes de distribuição de baixa 
e média tensão a cada 5 anos, 
neste ano, estão sendo vistoriados 
980 Km. As vistorias têm como 
objetivo identi� car necessidades 
de manutenções estruturais 
gerais, que podem ser troca de 
componentes, de postes e de 
outros equipamentos.

Para 2021 também estão 
programadas, ou em andamento, 
sete obras na rede de média 
tensão, contemplando 19,13 
Km com ampliação e reforço, 
melhorando assim � exibilidade 
e a con� abilidade do sistema. 
Na rede de baixa tensão estão 
programadas, ou em andamento, 
117 obras, envolvendo 64,30 Km.

Em 2020 a RGE investiu R$ 
963 milhões em toda a área de 
concessão, o maior volume da 
história da empresa. A projeção 
para o período de 2021 a 
2025 é investir R$ 5,5 bilhões. 
Esses recursos são aplicados 
em construção e ampliação 
de subestações e linhas de 
transmissão; instalação de 
equipamentos de alta tecnologia; 
substituição de postes; construção 
de circuitos alimentadores e 
redes de baixa tensão; renovação 
da frota para atendimento ao 
cliente; capacitação e formação 
de novos pro� ssionais eletricistas 
e projetistas; digitalização; 
melhoria dos sistemas de 
pagamento da conta de energia 
elétrica; entre outros de menor 
porte.

Covid-19 

Mulher deixa Hospital 
de Encantado após 
74 dias de internação

Após mais de dois 
meses, uma mulher 
deixou, na segunda-
feira (05), o Hospital 
Bene� cente Santa 
Terezinha (HBST) de 
Encantado. Fabiana 
Hennika Dutra, 43 
anos, foi mais uma das 
pessoas que lutou pela 
sobrevivência após 
ter sido infectada pela 
Covid-19.

Ao todo, foram 74 
dias de internação. 
Destes, 57 na Unidade 
de Terapia Intensiva 
(UTI). Familiares e 
amigos recepcionaram 
a mulher na tarde do 
dia 05, com direito a 
hinos religiosos, cartazes 
e agradecimentos aos 
pro� ssionais de saúde. 
“Muito bom sair, ver as 
pessoas aqui. Se cuidem 
o máximo que puderem. 
Não é fácil o que eu 
passei, não desejo para 
ninguém”, disse Fabiana. 

A parte � nal da 
recuperação poderá 
ser feita em casa, com 
acompanhamento dos 
médicos.

HENRIQUE PEDERSINI

momento de emoção foi registrado na saída do hospital
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emendas parlamentares 
de R$ 3,1 milhões

Atendendo pedido de informações 
do vereador Marcos Bastiani, 
o prefeito de Muçum, Mateus 

Trojan, enviou ofício para a câmara de 
vereadores, prestando esclarecimentos sobre 
recursos conquistados neste ano de 2021 
em emendas parlamentares; bem como, 
recursos oriundos do Governo do Estado. 
Conforme a administração, os valores 
estão cadastrados com vinculação legal 
que assegura a garantia de recebimento de 
valores. 

>> R$ 400.000,00: Hospital Nossa 
Senhora Aparecida, emenda do deputado 
federal Marcel Van Hatten; 

>> R$ 50.000,00: Custeio de Saúde. 
Deputado federal Nereu Crispim; 

>> R$ 235.000,00: Custeio de Saúde. 
Deputado federal Carlos Gomes; 

>> R$ 200.000,00: Custeio de Saúde. 
Deputado federal Danrlei de Deus, com 
articulação do vereador Leonardo Bagnara;

>> R$ 100.000,00: Custeio de Saúde. 
Deputada federal Lisiane Bayer;

>>  R$ 100.000,00: Custeio de Saúde. 
Senador Paulo Paim;

>> R$ 250.000,00: Infraestrutura urbana. 
Deputado Federal Giovane Feltes, por 
solicitação do vereador Carlos Eduardo 
Ulmi.

>> R$ 150.000,00: Equipamentos de 
saúde. Deputado federal Osmar Terra. 
Pedido do vereador Paulo César Belotti;

>> R$ 200.000,00: Investimentos. 
Deputado federal Alceu Moreira por 
solicitação do vereador Mauro Cipriani;

>> R$ 300.000,00: Agricultura. Deputado 
federal Márcio Biolchi. Solicitado pelos 
vereadores Luis Antônio Basseto e Fábio 
Michelon; 

>> R$ 100.000,00: Saúde. Deputado 
estadual Gabriel Souza;

>> R$ 100.000,00: Saúde. Deputado 
estadual Edson Brum, pedido de Mauro 
Cipriani e ex-prefeito Lourival de Seixas;

>> R$ 100.000,00: Saúde. Deputado 
estadual Dirceu Franciscon. Articulação do 
vice-prefeito Amarildo Baldasso;

>> R$ 200.000,00: Hospital Nossa 
Senhora Aparecida. Deputado federal Lucas 
Redecker. Articulada pelos ex-vereadores 
Alex Colossi e Gilmar Marcolin. 

mais dois projetos 
aprovados na sessão 
desta semana 

1. R$ 378.000,00: Construção do CRAS. 
Ex-ministro da cidadania e deputado federal 
Osmar Terra. O pedido foi feito pelos então 
vereadores Mateus Trojan e Amarildo 
Baldasso (hoje prefeito e vice-prefeito). 

2. R$ 286.500,00: Deputado Federal 
Giovani Cherini. Revitalização do Esporte 
Clube Fortes e Livres. Solicitação do 
empresário Alcir Brustolin e do vereador 
Gilmar Marcolin. 

Recursos garantidos 
O ofício assinado pelo prefeito Mateus 

Trojan também explica que não é prática da 
administração a divulgação de recursos e 
conquistas que não estejam garantidos, mas 
que toda a liberação de recursos da União 
ou Estado depende de trâmites burocráticos. 
Conforme a administração, também foram 
encaminhados outros pedidos. 

WhatsApp/Saúde 
A Secretaria da Saúde de Muçum disponibiliza 

uma nova ferramenta para os munícipes que têm 
necessidade de atendimento clínico na Unidade de 
Saúde: agora, a reserva de � chas para consulta pode 
ser feita através do WhatsApp, (51) 99733-3598, 
ou pelo telefone (51) 3755-2113. O recurso está 
disponível para a comunidade das 09h às 11h30min, 
e das 13h às 17h. No entanto, quem chegar na 
unidade até às 09 horas e até às 14h30min será 
atendido sem necessidade de agendamento e 50% 
dos atendimentos segue sendo agendado de forma 
presencial. 

Contenção do solo
O vereador Marcos Bastiani protocolou 

indicação para que seja efetuado estudo e 
projeto de levantamento da contenção do solo 
nas saídas de bueiros nas ruas da cidade que 
dão vazão ao rio Taquari. 

Desmoronamentos 
Conforme o vereador, a água pluvial é 

conduzida ao rio pelos bueiros e está causando 
desmoronamentos em sete pontos na saída. 

Asfalto 
O vereador Bastiani também indicou que seja 

realizado um projeto de pavimentação asfáltica 
a partir da avenida Santa Lúcia até a divisa com 
o município de Vespasiano Corrêa. Conforme 
o vereador, o projeto poderia ser efetuado 
sem custos pelos pro� ssionais que atualmente 
prestam serviços ao município.  

Enchente 
Nesta quinta-feira (08/07), completou-se 

um  ano da grande enchente que assolou o 
estado e, por conseguinte, nossa região. Os 
nossos municípios e comunidades vizinhas 
� zeram tudo o que podiam para dar um 
pouco de conforto e alento para os atingidos. 

Ações preventivas
Durante e após o ocorrido, ouvimos 

e lemos que seriam tomadas inúmeras 
atitudes para que pudéssemos evitar o 
problema novamente. Mas até hoje nós, como 
sociedade, entidade de classe, poder público, 
seja executivo ou legislativo, � zemos. Só para 
lembrar: a enchente voltará em 2021, 2022... 
2030. Mas, com certeza, teremos enchente 
novamente. E, como diz a crença popular: ela 
sempre vem buscar a sujeira que deixou. 

Cadastro 
Cultural

Visando mapear as 
entidades culturais 
atuantes no município 
de Muçum, a Secretaria 
da Educação, Cultura, 
Turismo, Esporte e 
Lazer criou o Cadastro 
Cultural do Município. 
Preenchendo 
formulário, será 
possível criar um banco 
de dados com objetivo 
de facilitar a busca por 
atrações e viabilizar 
a criação de projetos 
coletivos culturais. 
Podem se cadastrar 
artistas e entidades das 
mais diversas áreas. 
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Por indicação e 
sugestão da ministra 
da Agricultura, Tereza 
Cristina, a Cooperativa 
Dália Alimentos 
recebeu, no dia 1º de 
julho, a Comissão da 
Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e 
Desenvolvimento 
Rural da Câmara dos 
Deputados. O objetivo 
do encontro, realizado 
na sede do Sicredi 
Região dos Vales, 
em Encantado – que 
reuniu parlamentares 
federais, pesquisadores 
da Embrapa, direção da 
Dália e produtores – foi 
conhecer o modelo de 
gestão e os programas 
desenvolvidos pela 
cooperativa na cadeia 
produtiva, com a 
� nalidade de elaborar 
políticas públicas que 
venham a atender o 
setor leiteiro em nível 
nacional.

A comissão é 
presidida pela deputada 
federal Aline Sleutjes 
(PSL/PR), que 
esteve acompanhada 
pelo presidente da 
Subcomissão do Leite 
da Câmara, deputado 
federal Alceu Moreira 
(MDB/RS), além dos 
deputados Heitor 
Schuch (PSB/RS), 
Domingos Sávio (PSDB/
MG) e Benes Leocádio 
(Republicanos/RN).

O presidente 
do Conselho de 
Administração, Gilberto 
Antônio Piccinini, abriu 
os trabalhos recordando 
as audiências com a 
ministra Tereza Cristina 
nos últimos dois anos 
e a proximidade com 
a titular do ministério 
desde o ano de 2019, 
oportunidade que ela 
prestigiou a inauguração 
da unidade frigorí� ca de 
frangos, em Arroio do 
Meio, e conheceu mais 
acerca da cooperativa. 
“A ministra pôde ver 
in loco o trabalho 
desenvolvido pela Dália 
e hoje vocês também 
estão presenciando este 
modelo cooperativo, 

Comitiva constituída pela Comissão da Agricultura e pela Embrapa 
com os dirigentes da Cooperativa Dália Alimentos

CARINA MARQUES

AULA DE GESTÃO E 
PROGRAMAS EXITOSOS

A presidente da comissão, deputada Aline Sleutjes, 
resumiu o encontro como uma aula de gestão e 
programas exitosos. “De Norte a Sul do Brasil 
estamos em busca de alternativas e sugestões para 
a elaboração de políticas públicas que beneficiem 
o segmento leite. Já sabemos quais as dificuldades 
e agora queremos encontrar as soluções e o 
cooperativismo praticado pela Dália Alimentos é um 
exemplo, embora todas as adversidades enfrentadas 
pelo setor”.

A parlamentar reforçou, ainda, ser uma tarefa 
árdua presidir a Comissão da Agricultura, sendo 
ela a primeira mulher à frente. “Queremos deixar 
um legado e um novo momento, por isso visitar 
empresas como a Dália, ouvir os produtores, as 
indústrias e as entidades nos faz enxergar os bons 
exemplos que existem no Brasil. Certamente a 
Cooperativa Dália é um excelente modelo de gestão 
para o nosso objetivo, que é chegar ao fim desta 
missão com soluções eficazes para a economia e 
a felicidade de todos que fazem parte da cadeia 
produtiva leiteira brasileira”.

MODELO DÁLIA
A vinda da comitiva foi articulada pelo deputado 

Alceu Moreira, um dos apoiadores e defensores 
do agronegócio e do cooperativismo no país. 
Moreira citou que na atividade leiteira é preciso 
escala e viabilidade e que um dos programas da 
Dália, que são as granjas associativas com ordenha 
robotizada, são exemplos. “O leite precisa ter escala 
de produção, padrões de qualidade sanitários para 
competir com o mercado internacional. Porém, nosso 
custo de produção é muito elevado, não possuímos 
mercado para regulamentar o preço, nem estoque 
de pastagem. Precisamos ser competitivos, ter 
estabilidade e não um mercado vulnerável. Na Dália 
visualizamos várias ações que servem de modelo 
para as futuras políticas públicas. Estamos falando de 
um arranjo produtivo que começa no solo e termina 
na mesa do consumidor”.

CASE DE SUCESSO
O relator da Comissão da Agricultura, deputado 

Domingos Sávio, disse ter presenciado em poucas 
empresas a transparência repassada pela equipe da 
Dália Alimentos. “Essa cooperativa é um exemplo e 
um case de sucesso para o Brasil”.

O chefe geral Embrapa Gado de Leite (MG), Paulo 
do Carmo Martins, ressaltou que para aprender é 
preciso inspiração e que a Dália Alimentos é uma 
fonte de conhecimento para o agronegócio. “É 
uma cooperativa que apresenta experiência, tem 
visibilidade em nosso país pelo trabalho desenvolvido 
e, seguramente, é um modelo a ser seguido”.

ENTIDADES E SEUS 
REPRESENTANTES

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) participou do encontro, com a finalidade 
de auxiliar os parlamentares no quesito técnico, e 
esteve representada pelo chefe geral Embrapa Gado 
de Leite (MG), Paulo do Carmo Martins e pelo chefe 
adjunto de Transferência de Tecnologia Embrapa 
Gado de Leite (MG), Bruno Campos de Carvalho. Pela 
Embrapa Clima Temperado Pelotas (RS), participou 
o chefe geral, Roberto Pedroso; o chefe adjunto de 
Transferência de Tecnologia, Enilton Fick Coutinho e o 
analista e pesquisador, Marcelo Bonnet.

Representando o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), o diretor 
Márcio de Andrade Madalena se fez presente; 
pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite 
(Abraleite), o presidente Geraldo de Carvalho Borges 
e pela Federação da Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul (Farsul), o coordenador da Comissão 
Leite e do Movimento Construindo Leite Brasil, 
Leonel Rodrigues da Fonseca.

Encantado  

Comissão da Câmara dos Deputados 
busca expertise na Dália Alimentos para 
elaborar políticas públicas ao setor leiteiro

que nos orgulha por ser 
referência no país. É um 
dia histórico pelo fato 
de receber a Comissão 
da Agricultura, por 
poder contribuir com 
a reestruturação do 
setor leite e também 
apresentar as nossas 
di� culdades e 
reivindicações quanto 
ao agronegócio. Estamos 
orgulhosos em saber 
que o Brasil está com 
o olhar voltado para a 
Dália e que, de alguma 
forma, nossos projetos 
inovadores e nosso 
modelo de gestão 
poderão amparar a 
elaboração de políticas 
públicas que venham 
a atender produtores, 
indústrias, en� m, toda 
cadeia produtiva”.

O presidente 
Executivo, Carlos 
Alberto de Figueiredo 
Freitas, apresentou 
a Dália Alimentos 
e também falou dos 
gargalos existentes no 
setor. “Estamos felizes 
com essa visita, porque 
há anos reivindicamos 
políticas públicas para 
o setor. Produzir leite 
no Brasil hoje é uma 
tarefa árdua devido a 
vários fatores, como 
preço dos insumos e 
alta carga tributária, por 
exemplo. Que a Dália 
possa auxiliar neste 
importante projeto que 
está começando a ser 
construído”.

O gerente da Divisão 
Produção Agropecuária, 
Fernando Oliveira de 
Araujo, detalhou todo o 
trabalho desenvolvido 
nas cadeias produtivas 
de suínos, leite e frangos, 
com ênfase à pecuária 
leiteira, explicando os 
programas de produção 
à comitiva de Brasília.
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ENCANTADO

Visita teste apresenta novo 
roteiro turístico na Região

O Arranjo Produtivo 
Local (APL) Vale do 
Taquari, em parceria 
com o Sindicato 
dos Trabalhadores 
Rurais (STR) de 
Encantando e Serviço 
de Aprendizagem 
Rural (SENAR) e apoio 
da Administração 
Municipal, promoveu, 
na quarta-feira (7), 
o primeiro passeio 
pelo roteiro turístico 
“Camini Della Felicitá: 
Vivere, Manjare e 
Chacolare”, que integra 
os municípios de 
Encantado e Muçum. 

O evento teste, 
que tem como 
objetivo desenvolver 
o turismo a partir 
das potencialidades 
da região e atender o 
público que visitará o 
Cristo Protetor, contou 
com a participação de 
30 pessoas, entre elas 
imprensa, agências de 
viagens, autoridades 
local e apoiadores. 

Conforme a 
instrutora do 
SENAR Claudiana 
Castro, a partir da 
visitação, contando 
com o feedback 
dos participantes, a 
intenção é realizar 
melhorias para bem 
receber os turistas. 

EMPREENDIMENTOS 
VISITADOS

Igreja Matriz São Pedro de Encantado, centro;
Sítio Rosa Sul, Linha Azevedo, Encantado
Sítio Pedagógico Vô Calvi, bairro Santa Clara, 

Encantado;
Casa Brandão, Linha Santa Lúcia, Muçum
Mirante da Ferradura, Linha Chiquinha, 

Encantado;
Pitayas Jacaré, ERS-332, Linha Jacaré, 

Encantado;
Trilha Arroio Porongo, Barra do Coqueiro, 

Encantado;
Vivenda Altos da Glória, Linha São Roque, 
Encantado.

DIVULGAÇÃO

“A ideia surge a partir 
de empreendedores que 
estão participando desta 
formatação do produto 
de turismo rural para 
verificar se o número 
de empreendimentos, a 
distância, o tempo e as 
atividades estão prontas 
para oferecer uma 
vivência diferenciada”, 
explica.  “Há quatro 
empreendimentos que 
não foram visitados 
porque ainda estão 
em desenvolvimento, 
mas, em breve, estarão 
funcionando para receber 
os turistas. São eles: 
Facas Alma de Doca, 
Agroindústria Slaifer, 
Paraíso das Pedras, 
Hortaliças Sfoglia, 
Agroindústria Novo 
Horizonte e Cantina 
Laste”, complementa. 

Em sua manifestação, 
o prefeito de Encantado 
Jonas Calvi deu 
as boas-vindas e 
parabenizou a todos 
os envolvidos, dizendo 
que o investimento 
e crescimento destes 
empreendimentos 
complementa o trabalho 
que vem sendo realizado 
pela administração a fim 
de impulsionar o turismo 
local. 

A empresária Adriana 
Rizzi, que conduziu o 
roteiro com vestimenta 
personalizada, avalia 
o projeto piloto como 
um grande passo para 
esse novo momento que 
Encantado e Região está 
vivendo. “Sem dúvida 
esses empreendimentos 
tem uma importância 
muito grande para 

qualquer comércio do 
município, porque um 
segmento movimenta 
o outro. Se pensando 
no Cristo que tem tido 
grande repercussão, 
ou o Viaduto 13 - que 
são os maiores pontos 
turísticos aqui da parte 
alta do Vale - percebemos 
que é necessário outros 
atrativos que chamem e 
faça com que o turista 
permaneça na cidade, 
desde o pequeno 
até o grande, seja na 
alimentação até a 
diversão. Por exemplo, 
para nós da rede 
hoteleira, não queremos 
que Encantado seja uma 
cidade de passagem, 
esperamos que o turista 
venha, não todo, mas 
um parte fique aqui e 
usufrua destes e outros 

REGIÃO 
Sicredi Região dos Vales disponibiliza recursos do Plano Safra 2021/2022 

Para fortalecer o 
agronegócio, uma das 
principais atividades 
econômicas da região, 
o Sicredi Região dos 
Vales já está recebendo 
as propostas de 
financiamento e prevê 

disponibilizar cerca de R$ 
250 milhões em crédito 
rural do Plano Safra 
2021/2022. A previsão 
é que sejam efetuados 
aproximadamente quatro 
mil contratos de crédito, 
beneficiando cerca de três 

mil associados.
Esses recursos serão 

disponibilizados para 
operações de crédito 
rural que viabilizarão as 
principais culturas da 
nossa região como: milho, 
soja, uva, erva-mate, além 

de atividades pecuárias 
de bovinocultura, 
avicultura e suinocultura, 
contribuindo para a 
geração de renda, o 
acesso à tecnologia e a 
maior produtividade nas 
propriedades rurais da 

nossa região.
O Diretor Executivo 

do Sicredi Região dos 
Vales, Roberto Scorsatto, 
salienta que os valores 
projetados para a safra 
2021/2022 são reflexo 
do compromisso que o 

Sicredi tem em fomentar 
o agronegócio e estar 
ao lado dos produtores 
rurais, evidenciando a 
importância da parceria 
e da cooperação no 
desenvolvimento da 
economia regional. 

empreendimentos 
que ainda irão surgir”, 
enaltece.

Representando o 
Grupo Encantado de 
Comunicação, Glanir 
Pina Moretto, participou 
do passeio. “Tivemos 
um dia intenso, porém 
muito agradável. 
Pudemos apreciar 
as belas  paisagens 
do nosso meio rural, 
bem como, degustar 
as delícias preparadas 
pelos empreendedores, 
podendo, no final avaliar 
e sugerir o que ainda 
pode ser melhorado. 
Pudemos verificar que 
os empreendedores 
estão investindo em 

suas propriedades e 
se empenhando ao 
máximo para estarem 
preparados para 
atender aos turistas. 
Com certeza, em cada 
etapa que avançamos, 
somamos para o 
desenvolvimento 
do turismo local e 
regional,  e, juntamente 
com a obra do Cristo 
Protetor, caminhamos  
para um Encantado 
cada vez melhor e 
para que os visitantes 
possam, realmente se 
sentirem  Encantados”, 
destaca Glanir, que 
ainda acrescenta que a 
receptividade nos locais 
foi maravilhosa. 

PARTICIPANTES DO PASSEIO EXPERIMENTAL  
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especial

Maior enchente da história 
de Encantado, Muçum e Roca 

Sales completa um ano 

Ontem (08) 
completou 
um ano da 

maior enchente que 
atingiu os municípios 
de Encantado, Muçum 
e Roca Sales. As fortes 
chuvas que caíram 
entre os dias 06 e 08 de 
julho de 2020 elevaram 
o nível do rio Taquari, 
que invadiu várias casas, 
desalojou famílias, 
alagou prédios públicos, 
causou prejuízos em 
empresas e vários 
problemas nas estradas. 
Além disso, houve falta 
de água e energia elétrica 
nos três municípios.  

Equipes das 
Prefeituras, Defesa Civil, 
Bombeiros, Brigada 
Militar, comunidade 
e prefeituras vizinhas 
ajudaram na retirada 
e resgate de pessoas, 
móveis e objetos. 

Em Encantado, o 
nível do rio alcançou 20 
metros e 27 centímetros, 
conforme a medição 
da régua eletrônica 
do Sistema de Alerta 
de Eventos Críticos 
(SACE). De acordo 
com o coordenador da 
Defesa Civil, Roberto 
Pretto, foram atingidos 
os bairros Navegantes, 
Nossa Senhora 
Aparecida, Porto XV, 
Santa Clara, Palmas, 
Vila Moça, São José, 
Barra do Jacaré, Vila 
Amazonas, Barra do 
Guaporé, Jacarezinho, 
Centro, Lajeadinho e 
Pinheirinho. 

Inúmeros estragos 
foram registrados e 1.162 
casas foram atingidas. 
As famílias foram 
acolhidas no Parque 
João Batista Marchese, 
em pavilhões, igrejas e 
outras se abrigaram em 
residências de familiares. 

“Com o decreto de 
situação de emergência, 
o município apresentou 
as demandas referentes 
aos espaços públicos 
atingidos. Para isso, 
recebeu quase R$800mil 
para reconstruir, pintar 
e trocar o telhado 
das escolas Pingo 
de Gente, Pequeno 
Príncipe, Lago Azul e 
Navegantes. Também foi 
reconstruída a estrada da 
rua Aurélio Hélio Moesh 
e ainda recebemos 
recursos para a coleta, 
transporte e destinação 
correta de resíduos 
sólidos classe II, pois 
não temos local para 
acomodar. Eram móveis, 
colchões, entre outros 
lixos”, explica Pretto. 

O coordenador frisa 
que Encantado pertence 
à Bacia Hidrográfica 
Taquari-Antas, que 
compreende 120 
municípios. Cerca de 10 
destes, têm problemas 
com enchentes.  “Chove 
nos outros e a água vem 
para cá. Tirar a cheia do 
Vale do Taquari é uma 
obra muito sofisticada e 
a maioria das enchentes 
chega aos 14 metros. O 
problema é quando fica 
perto de 20 metros, pois 
neste momento começa 
a entrar no Navegantes, 
e lá, quando a água 
passa do barranco, logo 
chega na Escola, que é o 
lugar mais baixo, e assim 
começa a acumular. 
O Navegantes tem 
elevada concentração 
de população, e o 
grande problema é que 
eles precisam esperar 
o rio baixar até os 15 
metros para limparem 
e voltarem as suas 
residências. O rio sobe 
rápido, mas desce 
devagar”, relata. 

Reportagem: Elisangela Favaretto

20 dias no parque
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OPINIÃO
Vale do Taquari

DEPOIS DA ENCHENTE HISTÓRICA | 7 A 13

FORÇA PARA RECOMEÇAR!

NESTA SEMANA, A REPORTAGEM DO OPINIÃO PERCORREU AS CIDADES DE ENCANTADO, ROCA SALES 
E MUÇUM EM BUSCA DE HISTÓRIAS DE QUEM FOI SURPREENDIDO PELA CHEIA DO RIO TAQUARI. 

DIVULGAÇÃO
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ENCHENTE HISTÓRICA

HORA DE RECOMEÇAR
Recomeçar. Esta é a meta das famílias, empresas e entidades atingidas pela enchente do rio Taquari, 

na quarta-feira (8). Desde a semana passada, em Encantado, Muçum e Roca Sales foram organizados 
locais de cadastro e distribuição de alimentos, roupas e cestas básicas para as famílias atingidas. 

O Opinião percorreu os três municípios e, ao mesmo tempo que constatou cenas tristes, também 
encontrou exemplos de solidariedade e vontade de reconstruir a vida.

Reportagem: Elisangela Favaretto

“Foi terrível e 
desesperador”

Em Encantado, a equipe da secretaria de Obras Públicas trabalhou na limpeza  
dos bairros atingidos para que as famílias pudessem retornar aos seus lares

Terezinha 
Rodrigues 
precisa 
reconstruir 
a casa

DIVULGAÇÃO

ELISANGELA FAVARETTO

A senhora Terezinha Rodrigues, 64 
anos, moradora do bairro Navegantes 
sempre foi afetada pelas enchentes, mas 
relata que esta foi a maior de todas. “Essa 
enchente foi a que fez mais estrago na 
minha vida. Foi terrível. Desesperador. 
Eu moro próximo do rio e por volta das 
5h já tinha água chegando. O caminhão 
era pequeno para carregar as coisas e 
por isso não conseguimos levar tudo 
de uma só vez. Ficaram as camas, o 

roupeiro, fogão, bidê e a penteadeira. Se 
foram as paredes, o assoalho, caiu o forro 
e o telhado do banheiro arrebentou. 
Sobraram apenas as quatro paredes, mas 
mesmo assim eu tenho que voltar para 
casa, pois só tenho aquela. Minha família 
trabalhou o final de semana inteiro 
limpando e tirando fora o que não 
prestava”, relata Terezinha, que está na 
casa da filha e necessita de doações para 
reconstruir a casa. 
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enchente

Entroncamento da Rua Tiradentes com a Duque de Caxias, em Encantado

DIVULGAÇÃO

ERS-129 entre Encantado e Roca Sales

DIVULGAÇÃO

igreja são carlos em jacarezinho

VANESSA GIANEZINI

>> continua na outra página

A assistente social, 
Valéria de Castro 
Caldas, que na época 
era coordenadora do 
Centro de Referência 
em Assistência Social 
(CRAS), lembra do 
que foi feito no dia 
08.  “Às 00:30 fomos 
para o Parque João 
Batista Marchese para 
começar a receber as 
famílias. Ajudamos nas 
mudanças, obedecemos 
os espaços que 
precisavam existir entre 

uma família e outra por 
causa da pandemia, 
distribuímos álcool gel e 
máscaras porque havia 
a preocupação com a 
pandemia. Trabalhamos 
direto. Ficamos uns 20 
dias no Parque”, destaca.

As famílias 
receberam alimentos, 
medicamentos, fraldas, 
materiais de higiene, 
móveis e cobertores 
que foram doados por 
empresas, comunidade 
e Prefeituras vizinhas. 

Assim que a água baixou, 
as famílias começaram 
a limpeza das casas e, 
em seguida receberam 
material de higiene 
e limpeza, álcool gel, 
vassouras, entre outros 
produtos. 

A equipe do Cras tirou 
fotos de todas as casas, 
fez o cadastro do que 
cada família necessitava e 
distribuiu cestas básicas. 
Além disso, as famílias 
receberam um auxílio 
de até R$2mil, conforme 

a situação de cada 
uma, para auxiliar nas 
despesas mais urgentes. 
Também houve acesso 
ao financiamento 
municipal e a liberação 
do FGTS. 

“Muitos refizeram 
suas casas e alguns 
voltaram para suas 
cidades de origem, 
porque desanimaram, 
já que perderam tudo e 
não tinham emprego. A 
enchente foi em julho, 
mas o nosso trabalho 
foi até dezembro. Houve 
só perdas materiais, 
não tivemos mortes 
ou surto de Covid-19. 
Conseguimos atender a 
situação de calamidade 
e, tudo isso foi mais 
um aprendizado. 
Percebemos que 
muitos não conseguem 
sair de uma área de 
risco, pois não têm 
condições financeiras”, 
comenta Valéria, 
que ainda acrescenta 
que os animais 
também receberam 
atenção. ONGs deram 
alimentação, casinhas, 
remédios e fizeram a 
higienização. 

Casas, empresas e prédios públicos foram atingidos

"O rio sobre rápido, mas desce devagar", 

Roberto Pretto

Cras de Encantado atuou fortemente no auxílio às famílias

fotos: ElisangEla favarEtto/divulgação
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523 famílias atingidas 
em Muçum

Entulhos
Pessi destaca que 

houve um acúmulo muito 
grande de lixo e, para 
isso, solicitaram ajuda do 
Governo Federal, para 
dar o destino correto. “Foi 
feito um levantamento 
do que precisava em 
relação as estradas do 
interior, vias da  cidade 
que foram danificadas, 
casas destruídas, entulho 
da enchente, gasto com 
combustível e materiais, 
e encaminhamos para o 
Ministério da Defesa. Com 
esse relatório angariamos 
valor para a construção 
das casas e o recolhimento 
e destinação dos entulhos”, 
ressalta. 

O coordenador ainda 
explica que a Defesa Civil 
do Vale do Taquari está 
se reunindo para estudar 
formas de prevenção, mas, 
no momento, o problema 
está na desinformação, 
pois muitos municípios 
que ficam localizados 
no início da Bacia 
Hidrográfica Taquari-
Antas não informam a 
quantidade de chuvas, o 

que prejudica a prevenção.
“O problema está na 

desinformação. Muçum 
foi a cidade mais atingida. 
A água, que caiu na 
região alta, veio com 
toda a força e agora 
quando dá uma chuva 
mais longa, as pessoas 
logo se apavoram. Além 
disso, o desmatamento, 
assoreamento e lixo jogado 
em bueiros prejudica a 
vazão da água”, acrescenta. 

Pavi acrescenta que 
sugeriram para a Defesa 
Civil Estadual recrutar 
e treinar voluntários em 
cada município, para 
auxiliar na retirada rápida 
de materiais e no resgate 
de pessoas. 

Outra ação foi a 
solicitação, para a Receita 
Federal, de um veículo 

equipado com materiais 
para atuar em enchentes, 
deslizamentos e em 
acidentes com veículos 
contaminantes e um 
barco a motor. “Aqui tem 
correnteza e temos muitos 
barcos a remo, que não 
chegam em vários locais. 
No ano passado alguns 
idosos ficaram ilhados e 
não puderam ser retirados, 
porque não conseguimos 
chegar até eles”, lembra. 

A Defesa Civil de 
Muçum também entrou 
em contato com o 
Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), que 
é responsável pelas 
réguas, para que façam 
a instalação de outras 
réguas, já que as digitais 
não funcionaram no ano 
passado.

Roca Sales 

Na cidade da Amizade, 250 famílias foram 
atingidas. “Naquele momento tentamos ajudar na 
remoção e realocação. Como a perda foi muito 
grande, fizemos campanhas para arrecadar donativos 
e tivemos a ajuda de vários municípios como 
Garibaldi, Bento Gonçalves, Coronel Pilar, Caxias do 
Sul, Teutônia e Imigrante. Alguns prefeitos chegaram 
a vir duas ou três vezes para ver o que estávamos 
precisando. Não sei dizer quantos caminhões de 
roupas, colchões e móveis chegaram até nós e com 
isso as famílias conseguiram se reestruturar”, explica 
o prefeito Amilton Fontana. 

Fontana ainda lembra que houve a liberação do 
FGTS, onde Roca Sales recebeu em torno de R$10 
milhões. Também está sendo feita a recuperação das 
vias públicas e vários projetos foram encaminhados a 
Brasília para obras de prevenção. 

“Na rua General Osório estão sendo realizadas 
obras emergenciais de reparos na estrutura. Na rua 
Daltro Filho será feita a maior obra, pois é onde o rio 
passa por cima. Nós vamos erguer a avenida e vai ser 
feito um muro de contenção para não desmoronar. 
Quando o rio transborda, aquela parte é muito 
atingida. Toda aquela galeria terá pavimentação 
em cima dela. A obra está licitada. Além disso, em 
Brasília temos um projeto para canalizar todo o 
arroio Sete de Setembro, desde o moinho até a saída. 
O projeto, que custa de R$ 8 a 10 milhões, não vai 
evitar enchente, mas pode evitar tragédias. O nosso 
município é todo construído na costa do arroio e 
do rio e principalmente no arroio tem muitas casas, 
então, se canalizarmos e preenchermos, vai dar mais 
segurança”, explica. 

Em Roca Sales, a Brigada Militar é a única que 
ainda não voltou ao seu espaço antigo, mas o prédio 
será reformado e os brigadianos poderão voltar ao 
local, já que o prédio não foi comprometido.

Em Muçum, 523 
famílias sofreram algum 
dano por causa da 
enchente e muitas foram 
abrigadas no ginásio de 
esportes. A secretária 
da Assistência Social, 
Jacinta Casagrande e os 
integrantes da Defesa 
Civil, Douglas Pessi e 
Rodolfo Pavi lembraram 
como foi o dia 08 de 
julho de 2020. 

“As águas do rios 
Taquari e Guaporé 
invadiram 523 casas. 

Em 1945 ocorreu uma 
grande enchente, mas 
para isso houve muitos 
dias de chuva. No ano 
passado foi em poucas 
horas, devido a erosão 
e ao rio estar cheio. A 
Administração fez o 
que pôde. Seis casas 
tiveram problemas, 
algumas foram levadas 
pelo rio e outras 
ficaram sem condições 
de habitação. Muitas 
pessoas chegaram até o 
ginásio sem nada, nem 

Pavi e Pessi da 
Defesa Civil, junto 

com a secretária 
Jacinta lembraram 

como ficou o 
município de 

Muçum no dia 08 de 
julho de 2020

Em Roca Sales, prefeito Amilton  
realiza obras de prevenção

os documentos. Foi 
uma catástrofe que não 
esperamos mais passar, 
ainda mais em meio a 
uma pandemia”, explica 
Jacinta. 

Conforme a 
secretária, através 
da Defesa Civil, 
a Administração 
Municipal conseguiu 
verba para a construção 
destas seis casas, por 
intermédio do Governo 
Federal. No momento 
está sendo feita toda a 
infraestrutura do bairro 
Jardim Cidade Alta, 
que vai receber estas 
residências. Além disso, 
a Prefeitura paga aluguel 
social para estas seis 
famílias. 

Jacinta relata que 
inúmeros municípios 

REdução  
do IPTu

Em entrevista à 
Rádio Encantado, 
o prefeito Mateus 
Trojan destacou 
que a população 
atingida pela 
enchente teve 
isenção da conta 
de água por dois 
meses e redução 
de 15% do IPTU. 
O gestor ainda 
salientou que 
os municípios 
não possuem 
capacidade de 
custear o valor 
necessário para as 
obras de contenção 
e dragagem do rio. 
Além disso, isso 
necessita de muita 
análise, devido a 
sua complexidade. 

FOTO REGISTRADA 
NO CEMITÉRIO DE 
MUÇUM

fizeram doações de 
roupas, cobertores 
e alimentos. Verbas 
recebidas por causa 
da pandemia também 
foram aplicadas. “Na 
época recebemos 
recursos da Covid-19, 
do Governo Federal, 
e ampliamos para 
os atingidos pela 
enchente, porque 
também estavam 
em risco. Com 
isso, demos cestas 
básicas até o mês 
de dezembro. Eram 
famílias que tinham 
idosos, situação de 
desemprego, crianças 
fora da escola e ainda 
foram atingidas pela 
enchente”, destaca.  

A secretária ainda 
lembra que a cidade 
ficou destruída, 
mas hoje voltou 
ao normal. “Foi 
arrumada, pintada e 
voltou o verde, porque 
antes era só barro, 
lama e destruição. 
Hoje a cidade está 
bonita”, ressalta. 

rua general 
osório recebe 

melhorias
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Confecciono e adapto objetos 

 Luminárias, imagens religiosas, entre outros em canos 
de PVC. Telefone: 51.99506.3664 com Osmar.

CLASSINEGÓCIOSCLASSINEGÓCIOS

OFERTAS IMPERDÍVEIS! VENHA CONFERIR

NOSSA MISSÃO
Unir as empresas associadas 

para gerar riquezas econômicas, 
sociais e culturais.

APARTAMENTOS:
Centro, c/02dormitórios, 
54,92m². R$  145.000,00 
Centro, c/03 dormitórios, 
111,79m². R$ 370.000,00
Centro, c/03 dormitórios, 
101,52m². R$ 275.000,00
Santa clara, 03 dormitórios, 
125,17m².R$ 320.000,00
Centro, 03 dormitórios, 
73,49m². R$ 235.000,00
Residenciais Três Ilhas, 
Bairro Porto Quinze, em 
construção. Venha conferir

SOBRADOS:
Porto Quinze, c/ 03 
dormitórios, 111,00m². 
R$ 195.000,00
Porto Quinze, c/02 
dormitórios, 68,95m². 
R$ 250.000,00
Lambari, c/02 dormitórios, 
63,00m². R$ 173.000,00

TERRENOS:
Rod. RS 332 -Jacarezinho, 
1.500,00m². R$ 230.000,00
Centro  559,10m². 
R$ 700.000,00
Santo Antão, 480,00m². 
R$ 160.000,00
Porto quinze, 640,00m².
R$ 270.000,00
Villa Moça, 330,00m². 
R$ 135.000,00
Centro, 365,70m². 
R$ 170.000,00

Jardim da Fonte, 560,00m². 
R$ 180.000,00
Rod. RS332- São José
2.039,22m².R$ 270.000,00

CASAS:
São José, 02 dormitórios, 
57,53 m², terreno 181,25 m².
R$ 150.000,00
Centro, 03dormitórios, 
108m², terreno 627,37m².
R$ 560.000,00
Santa Clara, 02 dormitórios, 
226,08m², terreno 390,00m².    
R$1.200.000,00
Lambari, 02 dormitórios, 
102,00m², terreno 390,00m².          
R$ 280.000,00
Jardim da Fonte,
03 dormitórios,112,00m², 
terreno 187,00m². R$ 
400.000.00
Jardim da Fonte,
02 dormitórios,88m², terreno 
187m²R$ 370.000.00
Planalto,03dormitorios, 
96,69m², terreno 502,83m².
R$ 270.000,00
Planalto, 03 dormitórios, 
86,40m² terreno 375,,00m².
R$ 260.000,00
Centro, 02dormitórios, 
160,00m², terreno 312,00m².
R$ 265.000,00
Porto Quinze, 03 
dormitórios, 134,00m², 
terreno 360,00m².
R$ 320.000,00
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Venda dos 
bilhetes está 
sendo feita 
somente por 
agências de 
turismo 

TREM DOS VALES
Edição 2021 
terá 52 passeios 

Nos meses de 
novembro e 
dezembro deste 

ano, e em janeiro de 2022, 
o Trem dos Vales volta a 
fazer passeios pela região. 
As datas das viagens 
foram anunciadas na 
sexta-feira à tarde (02), 
em evento realizado em 
Guaporé. A solenidade 
reuniu autoridades da 
região e do Estado.

Ao todo, serão 
52 passeios, com 
possibilidade de 
transportar mais de 20 
mil turistas. A venda dos 
bilhetes iniciou na sexta-
feira e vai até o dia 23 
de agosto, somente para 
agências de turismo. Elas 
deverão acessar o site 
www.tremdosvales.com.
br para fazer o cadastro e 
receberão um e-mail com 
as políticas de venda. A 
partir do dia 24 de agosto, 
havendo disponibilidade 
de bilhetes, será aberta 
a comercialização 
para pessoas físicas 
diretamente no site. Para 
garantir o bilhete logo é 
preciso contatar com uma 

ESSA SERÁ A  
TERCEIRA EDIÇÃO 
DOS PASSEIOS DO 

TREM DOS VALES PELA 
FERROVIA DO TRIGO

IM
A

G
EM
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ÉR

EA
 R
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agência de turismo.
Os percursos terão 

saídas das estações 
de Muçum e Guaporé, 
passando pela Ferrovia 
do Trigo. O trajeto de 
46 quilômetros, que 
dura cerca de 2h30min, 
apresenta aos turistas 21 
túneis e 17 viadutos, entre 
eles, o V-13, considerado 
o maior da América 
do Sul, em Vespasiano 
Corrêa. Também os 
viadutos Pesseguinho 
e Mula Preta, em Dois 
Lajeados.

Para o secretário 
estadual de Turismo, 
Ronaldo Santini, presente 
no lançamento, em 
Guaporé, o turismo no 
estado do RS e nas 
regiões dos Vales e Serra 
tem condições de ser um 
dos principais destinos 
turísticos do país e do 
mundo. “Temos rotas e 
gastronomia que muitos 
países não têm. Mas é 
preciso acreditar: turismo 
não é uma prova de 
chegada, turismo é uma 
prova de resistência”, 
colocou.

O presidente da 
Associação dos Municípios 
de Turismo da Região 
dos Vales (Amturvales), 
Leandro Arenhart, 
destacou o empenho 
do secretário Santini 
e do ex-secretário 
de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo 
do RS, Rodrigo 
Lorenzoni. “São pessoas 
fundamentais no processo 
do trem e isso nos mostra 
que o governo do Estado 
está olhando e dando 
importância para a nossa 
região”. Arenhart também 
salientou que o projeto 
contempla o trecho de 
cerca de 90 quilômetros, 
compreendido entre 
Estrela e Guaporé. “É 
esse o projeto que vamos 
lutar até o final, com um 
passeio entre Muçum e 
Guaporé, e outro entre 
Estrela e Roca Sales”, 
observou.

O vice-presidente da 
Associação Brasileira de 
Preservação Ferroviária 
(ABPF), Marlon Ilg, 
fez uma apresentação 
da entidade e falou da 

Datas dos passeios 
Novembro/2021 - dias 06, 07, 13, 14, 15, 19, 
20, 21, 27 e 28
Dezembro/2021 - 04, 05, 11, 12, 17, 18, 19, 
22, 26, 28, 29 e 30
Janeiro /2022 - 02, 07, 08 e 09

Saída de Guaporé: 9h
Saída de Muçum: 14h
Valor do bilhete: R$ 139,00 o bilhete

importância do Trem dos 
Vales para a associação e 
das pretensões da ABPF 
na região. “O passeio na 
Ferrovia do Trigo tem 
o grande diferencial de 
mostrar às pessoas uma 
das ferrovias mais icônicas 
do país”.

Para o coordenador do 
Trem dos Vales, Rafael 
Fontana, chegar à terceira 
edição dos passeios é uma 
conquista, que comprova 
o potencial do projeto e 
da região como um todo: 
“Os 52 passeios do Trem 
dos Vales para esse ano, 
além de possibilitarem aos 
turistas uma experiência 
ímpar de contemplação 

de belezas exuberantes, 
ligando os Vales à Serra, 
serão uma oportunidade 
para a retomada  das 
atividades turísticas", 
salientou Fontana.

O Trem dos Vales é uma 
iniciativa da Associação 
Brasileira de Preservação 
Ferroviária (ABPF), em 
parceria com a Associação 
dos Municípios de 
Turismo da Região dos 
Vales (Amturvales), que 
representa os municípios 
Colinas, Dois Lajeados, 
Estrela, Guaporé, Muçum, 
Roca Sales e Vespasiano 
Corrêa, e conta com o 
apoio e cooperação da 
Rumo Logística.
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Formatura 
No dia 26 de junho, Lilliana Grasiella Devitte, formou-

se em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, 
pela Univates. Parabéns!!

THIANE LUIZA FOTOGRAFIA

São João 
Especial de São João da 

Helena e o Caetano. Filhos 
de Francieli Signori e 
Moisés Cornelli. A família 
reside em Encantado.

NATÁLIA VIAN

Smash the Cake
Smash the Cake da Alice. Ela é filha de Jéssica Rosa e Wilian 

Lucian Xavier, que residem em Encantado.

NATÁLIA VIAN

Primeira 
Eucaristia II

A jovem Ágata 
Rampanelli Moras 
confirmou a primeira 
Eucaristia, no sábado (03), 
na Igreja do bairro Nossa 
Senhora de Fátima, em 
Muçum. Logo após,em 
cerimônia reservada 
para os familiares, 
ela recepcionou os 
convidados para um jantar 
festivo na Casa Brandão.

JUREMIR VERSETTI

Aniversário 
Lívia Gianni Berá comemorou um aninho no dia 03 de 

julho. A comemoração foi realizada na Divertoys. Ela 
recebe as homenagens dos pais Evandra e Dirceu e do 
mano Otávio.

VERI ERTHAL FOTOGRAFIA

Inauguração 
A Família Zanella, 

detentora da marca MZ 
Alimentos inaugurou, no 
sábado (03), uma tenda 
para comercialização 
de produtos coloniais 
de Encantado e região. 
Parabéns pela iniciativa!

JUREMIR VERSETTI
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São João II
Especial São João do 

Martin. Filho de Caroline 
Gerhart Delazari e Tiago 
Possamai. A família reside 
em Encantado.

NATÁLIA VIAN

Aniversário 
Terezinha Fontana Vianini, da Barra das 

Contas,  Muçum, esteve de aniversário 
no dia 06 de julho. Ela recebe as 
homenagens do marido Danilo Vianini, 
dos familiares e amigos

DIVULGAÇÃO

Primeira Eucaristia I
No sábado (03), nove jovens que residem na 

comunidade do Bairro Fátima, em Muçum, celebraram 
a confirmação da Primeira Eucaristia. A missa foi 
celebrada pelo padre Darci Gräsel, na Igreja Nossa 
Senhora de Fátima. Os jovens foram catequizados pela 
professora Rosa Coletti. A solenidade seguiu todos os 
protocolos de segurança.

JUREMIR VERSETTI

Aniversário 
No dia 07, o Vilson 

Belotti de Muçum esteve 
de aniversário. Ele recebe 
as homenagens dos 
amigos da Agropecuária 
Marcolin e dos familiares. 

DIVULGAÇÃO

Aniversário 
Bernardete Marcolin esteve de aniversário no dia 

05 de julho. Ela recebe as homenagens dos familiares. 
Parabéns!!!

DIVULGAÇÃO
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HORÓSCOPO
Áries (21/3 a 20/4)
Você poderá tirar a sorte grande ao começar algo em 
casa ou com apoio da família. Muito cuidado para não 
revelar planos ou coisas sigilosas para quem não deve. 
A saúde pode atravessar momentos instáveis. No amor, 
cuidado com seu relacionamento.

Touro (21/4 a 20/5)
Seu jeito esperto e comunicativo fica tinindo e seu lado 
negociador vai dar as cartas. No amor, analise muito 
bem prós e contras antes de chutar o baldinho na 
relação a dois.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Sinal verde para as suas finanças e a chance de tirar a 
barriga da miséria. Perrengues e confusões vão espreitar 
a vida profissional e há risco de ter arranca rabo com 
chefe. No amor, cuidado com fofocas e jogue limpo com 
o mozão para desfazer intrigas e partir para o abraço.

Câncer (21/6 a 21/7)
Sua habilidade para negociar está mais forte e a sorte 
estará do seu lado em vários assuntos. Foque nas suas 
atividades de sempre e concentre-se no seu trabalho. 
Convívio com os parentes pode enfrentar instabilidades 
e nem o amor vai sair ileso nesses dias.

Leão (22/7 a 22/8)
Muita cautela para não se deixar levar por conversa 
mole e entrar de gaiato numa situação complicada. 
Dinheiro não cai do céu! No amor, a coisa não anda 
muito boa e o famoso orgulho do seu signo pode sabotar 
seu sucesso.

Virgem (23/8 a 22/9)
Não é hora de se entusiasmar muito, ainda mais se 
estiver em uma vibe vaga e nebulosa. A saúde e as 
finanças podem ser alvos de altos e baixos e convém 
se valer da sua disciplina para não se enrolar. No amor, 
fique esperto para não ter o coração partido.

Libra (23/9 a 22/10)
Conquistas na carreira vão favorecer seus ganhos e um 
dinheiro inesperado pode cair na conta por esses dias. 
Porém, a coisa não anda tão firme para o lado da saúde. Se 
a intenção é impressionar um certo alguém, atenção, pois 
os astros não vão dar moleza para os assuntos do coração.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Os estudos ganham impulso e há boas chances de descolar 
uma vaga de trabalho. Há risco de se empolgar com 
promessas de grana fácil e cair no conto do vigário. A maré 
não estará tão favorável para surfar na onda da paquera e 
uma conquista dada como certa pode ir por água abaixo.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Novidades devem pipocar por aí, agitar a sua vida 
cotidiana e levantar o seu entusiasmo. O caldo pode 
engrossar e entornar nos relacionamentos pessoais, 
principalmente na vida familiar e amorosa.

Capricórnio (22/12 a 20/1)
Oportunidades de sucesso em parcerias com colegas e 
pessoas de confiança estão chegando. Você precisará 
cuidar com mais atenção da sua saúde. No amor, 
poderá rolar atração fatal, mas o terreno astral fica 
escorregadio e convém abrir os olhos.

Aquário (21/1 a 19/2)
Você vai contar com gás extra e criatividade farta para 
ir atrás dos seus interesses. Na saúde, seu bem-estar 
físico promete estar elevado. No amor, não alimente 
expectativas. Seu coraçãozinho pode sonhar alto demais, 
embarcar em alguma conversa mole e acabar em um 
mundo de ilusões.

Peixes (20/2 a 20/3)
Você estará com a energia mental a milhão e vai pensar 
em estratégias e planos bem bolados para se destacar no 
serviço. Há tendência de ficar mais pessimista e enfrentar 
aborrecimentos com o love.

CHARGE DO PATIÑO

Combinação
Um garotão, ex-fumante, mas muito 

preocupado com a aparência, consulta seu 
dentista:

- Doutor, tenho esses dentes amarelos, o que o 
senhor me recomenda?

- Olha, meu caro, uma gravata marrom suave 
ficaria bem!

Horóscopo
Na noite de núpcias, a moça vira-se para o 

marido e desabafa:
Marquinhos, tenho uma coisa muito importante 

para te dizer...
- Pode falar, lindinha!
- Mas acho que você vai se decepcionar.
- Ora, fala logo, estou curioso. 
- Eu não sou virgem!
- Francamente, Sofia... isso é hora de falar em 

horóscopo?

Choro
O marido pergunta a mulher:
Querida, quando eu morrer você vai chorar 

muito?
- Claro! Você sabe que eu choro por qualquer 

besteira...

Estreia
O rapaz se encontra com um colega de escola, 

que resolveu virar ator:
- E aí, como foi sua estreia no teatro? – 

Pergunta.
- Ah, você nem imagina... Quatro pessoas 

ficaram vaiando o tempo todo.
- E o resto da plateia? 
- Resto? Que resto?

Dúvida
O médico, com ar intrigado:
- Não estou muito certo quanto à causa de seu 

mal-estar. Pode ser devido ao uísque.
- Sem problema, doutor – responde o paciente, 

enrolando a língua. – Quando o senhor estiver 
sóbrio eu volto para esclarecer a dúvida. 
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DESENVOLVIMENTO 

Cooperativas gaúchas 
registram crescimento de 22,5%

O levantamento divulgado no relatório Expressão 
do Cooperativismo Gaúcho 2021 (ano-base 2020) 
indica o faturamento recorde das cooperativas na 
ordem de R$ 52,1 bilhões, com incremento de 6,4% 
em relação ao período anterior.  No último ano, o 
crescimento registrado nas sobras apuradas foi de 
22,5%, atingindo o valor de R$ 2,9 bilhões, o que 
representa uma expansão de 121,98% nos últimos 
cinco anos. 

A solidez do sistema cooperativista estadual se 
comprova na evolução do patrimônio líquido, que 
cresceu 17,9% e alcançou R$ 21,2 bilhões, refletindo 
as boas práticas de gestão nas cooperativas. Em 
relação aos ativos, o cooperativismo gaúcho registrou 
um acréscimo de 28,5%, alcançando a marca de R$ 
98,2 bilhões. 

As cooperativas do RS geraram R$ 2,1 bilhões de 
tributos em 2020. Desse montante, R$ 1,1 bilhão 
foram em tributos estaduais, R$ 1 bilhão em tributos 
federais e R$ 80 milhões em municipais.

O número de associados às 455 cooperativas 
gaúchas passou de 2,97 milhões para 3,06 milhões 
em 2020, o que reforça a confiança da sociedade no 
sistema cooperativista. A participação da população 
gaúcha envolvida no cooperativismo é de 53,4%, 
considerando que a família de cada associado se 
constitui, em média, de duas pessoas.

Estes dados foram divulgados pela Organização 
das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul 
(Ocergs). Para o Jornal Opinião, o presidente da 
Ocergs, Vergilio Perius, falou sobre cooperativismo e 
a importância deste sistema para o Vale do Taquari. 

Jornal Opinião (JO) – O que é 
cooperativismo?

Presidente Vergílio Perius - É uma economia 
solidária, onde as pessoas se unem solidariamente, 
distribuem a riqueza pelo trabalho que cada um 
faz e socializam o poder político na cooperativa, na 
medida em que cada um tem um voto. É um sistema 
econômico de alta ajuda e de cooperação entre as 
pessoas e não há competição entre os sócios da 
cooperativa, porque o trabalho de um, quanto maior 
for, beneficia os outros sócios, pois as sobras voltam 
novamente para quem trabalhou na Cooperativa. É 
uma cooperação permanente e isso é extremamente 
importante. 

JO - O que diferencia uma cooperativa de 
uma empresa? 

Presidente da Ocergs, Vergilio Perius

DIVULGAÇÃO SISTEMA OCERGS

encantado

Projeto auxilia alunos com reforço escolar
A Unidade da ONG Parceiros 

Voluntários (UPV) e a Associação 
Comercial e Industrial de Encantado 
(ACI-E) colocam em ação o projeto 
Trilhar. O objetivo é auxiliar alunos em 
fase de alfabetização até o terceiro ano 
do Ensino Médio que necessitam de 
reforço escolar.

A proposta é recrutar professores e 
estudantes de licenciatura voluntários 
nas áreas de espanhol, inglês, 
matemática, química, geografia, 
português, história, física, pedagogia 
(séries iniciais/alfabetização) e biologia/
ciências para atender as demandas. 

“Os profissionais que têm interesse 
em participar podem entrar em contato 
conosco para obter mais informações 
e preencher a ficha de adesão”, explica 
Lucas Schneiders, coordenador da 
UPV.

Os atendimentos ocorrerão 
semanalmente, no turno inverso, no 
Centro Empresarial ACI-E ou na escola 
do aluno.

Um comitê composto por 
profissionais foi criado para 
supervisionar as atividades junto com 
a secretaria municipal de Educação. 
O grupo é formado pela diretora 

da EMEF Mundo Encantado, Kaíse 
Radaelli, pela psicopedagoga Roseliane 
Tolio e pela pós-graduada em ensino de 
História, Isabela Capelari Hammes. 

A iniciativa conta também com 
a parceria da Universidade do Vale 
do Taquari (Univates), Lume Centro 
de Educação Profissional e Colégio 
Cenecista Mário Quintana. 

A psicopedagoga Roseliane Tolio 
considera o projeto desafiador, pois se 
propõe a auxiliar os alunos a superar 
as dificuldades e a conseguir maior 
assimilação do conteúdo repassado pelo 
professor nas aulas regulares. “Quando 

o estudante amplia o seu aprendizado, a 
sua autoestima também é maior. Nossa 
expectativa é tornar a aprendizagem 
prazerosa. Estou muito feliz em poder 
participar do Trilhar”, comenta.

Isabela Hammes lembra que a 
pandemia trouxe dificuldades para 
os alunos, sobretudo, na adaptação às 
aulas a distância. Para ela, o Trilhar 
chega em um momento oportuno. “Ele 
vem para agregar mais conhecimento 
ao que já é passado de forma excelente 
pelos professores nas escolas. 
Queremos somar na vida pedagógica 
dessas crianças”, afirma.

Presidente - Uma empresa normalmente é feita de 
capital, pode ser capital social, mas principalmente 
um capital monetário, onde um grupo de pessoas 
se reúne e monta uma empresa. Uma cooperativa 
é um grupo de pessoas que realiza um serviço ou 
uma atividade econômica e segue os princípios do 
cooperativismo, que inspiram o ser humano a ser 
fraterno um com o outro. Entre os princípios destaco 
a liberdade, igualdade e fraternidade. 

JO – Em 2020 as cooperativas apresentaram 
crescimento. A que se deve este aumento e o 
que isso representa para o Rio Grande do Sul?

Presidente - Tivemos um alto crescimento 
econômico porque houve um clima favorável de 
exportações, com boa taxa cambial que favoreceram 
as commodities na exportação. Houve muita 
agroidustrualização, ou seja, na medida em que a 
pandemia avançou, houve a necessidade de alimentos, 
e as nossas agroindústrias, produziram até o dobro 
de produtos em comparação com os outros anos. O 
crescimento das cooperativas só se dá fortemente 
nas grandes crises, como foi em 2008, aquela crise 
financeira do mundo inteiro, onde as cooperativas de 
crédito cresceram espantosamente. Os indicadores 
avaliados no cooperativismo são o índice de educação 
e renda. 

JO - O Vale do Taquari tem 396 mil pessoas 
associadas a 17 cooperativas. Isso torna a 
região uma referência no cooperativismo?

Presidente - É uma referência nacional. 
Hoje o Vale do Taquari tem cerca de 60% da 
riqueza gerada ao redor de si. As altas sobras são 
reinvestidas na comunidade, que realimenta novos 
projetos de investimento e novas agroindústrias. No 
Vale do Taquari tem 17 cooperativas operando e é o 
vale que demonstra o melhor resultado econômico, 
social e educacional  do Rio Grande do Sul, porque 
tem muitas cooperativas presentes. 

JO - As cooperativas podem ajudar o Brasil 
a sair desta crise?

Presidente - Os indicadores atuais mostram 
que a pandemia gerou muita solidariedade 
entre as pessoas. No pós-pandemia teremos 
mais agroindústrias, que ajudam a agregar 
valor econômico e financeiro, tributos para os 
municípios e os estados e fundamentalmente 
mais absorção de mão-de-obra. Na pandemia 
houve muita cooperação em todos os rincões. 
Houve regiões que recolheram até 15 toneladas de 
alimentos e doaram para quem mais necessitava 
e muitas agroindústrias fornecem alimentos o 
ano inteiro para comunidades que necessitam de 
mais alimentos e recursos para se desenvolverem 
melhor.

JO - A população está mais confiantes no 
sistema de cooperativas?

 
Presidente – Sim. Temos dois indicadores 

bem interessantes. As cooperativas de crédito 
crescem vertiginosamente com 34% de depósitos 
a prazo. Em segundo lugar, todos os segmentos 
cooperativos aumentaram o número de sócios. 
Nós passamos a ter milhões de gaúchos vinculados 
a cooperativas. Ora, se o agronegócio é o nosso 
carro chefe, as cooperativas de crédito, de saúde, de 
infraestrutura, de caminhoneiros foram as que mais 
cresceram, com resultados que foram redistribuídos 
aos sócios, isso representa estes três bilhões de 
sobras, o que dá um salário mínimo para cada 
associado. Por isso temos o orgulho de dizer que 
quem é sócio de cooperativa também recebeu o seu 
13º salário. E essa economia fica no nosso estado.  

Uma cooperativa é como uma grande e frondosa 
laranjeira, onde ela produz frutos, se colhe e se 
alimenta as pessoas. Tudo volta para a comunidade. 

Elisangela Favaretto 
jornalista
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encantadoManifestação ocorreu na manhã do sábado 

Com bloqueio da ERS-130 e 
discursos de autoridades, 
protesto pede saída do pedágio
A manhã do 

sábado (03) foi 
tumultuada na 

ERS-130, em Encantado. 
Aproximadamente 200 
pessoas participaram 
de uma manifestação 
pedindo a realocação 
da praça de pedágio 
para outro município. 
Por duas horas, 
a rodovia teve 
momentos de trânsito 
interrompido, causando 
congestionamento em 
ambos os sentidos. 

Ocorreram 
pronunciamentos de 
autoridades e alguns 
desentendimentos 
entre os manifestantes 
e motoristas que 
exigiam a rodovia 
liberada. Liderados por 
moradores de Palmas, 

Linha Cedro e Linha 
Nova, o protesto teve a 
participação do prefeito 
Jonas Calvi, vereadores, 
representantes de 
entidades do município e 
comerciantes. 

Após discussões 
envolvendo motoristas 
que não aceitavam 
a paralisação, os 
organizadores do ato 
acordaram com o Pelotão 
Rodoviário Estadual 
(PRE), a liberação 
do trânsito a cada 10 
minutos. 

Algumas autoridades 
se manifestaram pedindo 
apoio e trabalho coletivo 
da comunidade para 
resolver o impasse.  

Henrique Pedersini 
jornalista

cerca de 200 
pessoas estiveram 
presentes na 
mobilização

>> continua na outra página
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“Depois do pedágio as coisas não 
aconteceram mais”, lamenta 
empresário 

Morador de Palmas há mais de 30 anos, o empresário do ramo de vestuário 
José Ricardo Klaus lamentou o retrocesso da comunidade após a instalação 
da praça de cobrança na rodovia. “Conheço a comunidade antes e depois 
do pedágio. Antes eu via uma comunidade organizada, preocupada no 
crescimento financeiro, com bons investimentos. E isso foi até começar o 
pedágio e, então, algumas coisas começaram a não dar certo. Antes, tínhamos 
moinho funcionado, marcenaria, dois minimercados, todos contando com 
clientes de Encantado, Roca, Muçum... o nosso comércio de vestuário estava 
bem, depois do pedágio as coisas não aconteceram mais. Faz 23 anos que 
estamos nos reinventando, tentando atrair clientes, e não é fácil. 

“NÃO VAMOS ACEITAR QUALQUER DECISÃO”, 
DIZ JOEL BOTTONI

Conforme o vereador Joel Bottoni, um dos propositores da manifestação, 
o pedido das comunidades que ficam divididas em relação ao restante de 
Encantado é que possam pertencer ao seu município e contribuir com o 
desenvolvimento do comércio, por exemplo. “Não vamos aceitar qualquer 
tipo de decisão. A cidade de Encantado e as entidades estão mobilizadas. 
São R$ 17 milhões arrecadados nesta praça por ano e não temos sequer o 
serviço de guincho. Esta ideia vai ter resultado e se não tiver vamos fazer 
outras mobilizações. Eu estou aqui como cidadão de Encantado. O partido que 
represento é o mesmo dos que estão propondo a concessão. Mas nem por 
isso posso ser omisso e deixar de lado as pessoas que me proporcionaram 

representá-las”, declarou.
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R$62 70

COLCHONETE 
DE ESPUMA
PARA PET. 
A PARTIR DE

R$12  75

THREE CATS 
BOLAS DE
 PELOS GATOS
CASTRADOS

R$14 69

RACÃO THREE 
DOGS SÊNIOR 
FRANGO E CHÁ 
VERDE SUPER
PREMIUM

R$40 32

BANHO 
SECO CÃES
E GATOS
250ML

15% 
DE DESCONTO  EM TODA  LINHA

 DE PRODUTOS  BIOFRESH 

R$ 6 76

R$2 38

AREIA PARA GATOS 
PUTZ SMART 4KG.

R$ 89 24
CAMA DIGITAL 
PRINT MEU PET

SACHÊ THREE
CATS E THREE
DOGS. 
A PARTIR DE

ato ocorreu entre 10h e 12h do sábado

“O pedágio atrapalha”, 
define empresário

Proprietário da Dinato Lancheria e Confeitaria, 
o empresário Volmir Castoli, acredita que a 
manutenção dos estabelecimentos comerciais 
passe pelo � m do pedágio em Encantado. “Fiz um 
investimento em um comércio familiar para ele não 
deixar de existir, mas a gente conta com os clientes 
de todo encantado. Temos alguns, mas o pedágio 
atrapalha. O crescimento até pode existir, mas essas 
cancelas precisam estar abertas ou nem mais existir”, 
argumenta.

“Deixem a gente 
crescer”, pede liderança 
de Palmas

Um dos líderes da manifestação, o morador de 
Palmas Ronaldo Delazari, lamenta os prejuízos 
causados para Palmas nos últimos anos. “Palmas hoje 
é uma comunidade que nem pode ser considerada 
do município. Perdemos o direito de circular dentro 
da cidade. Para circular dentro de Encantado temos 
que pagar. O União de Palmas tinha 360 sócios ativos, 
hoje temos 60 ou 70 sócios. O nosso campo não é 
procurado por que tem que pagar pedágio para vir 
a Palmas. O pessoal da EGR está vendo o que está 
sendo feito aqui, para que vejam o prejuízo que 
deram pra Encantado. Saiam daqui, deixem a gente 
crescer”, pediu.  

“ORGANIZADOS PARA 
TIRAR O PEDÁGIO DAQUI”, 
GARANTE PREFEITO 

O Prefeito Jonas Calvi enfatizou que, cabe ao 
Governo do Estado estabelecer onde vai ficar a 
praça de pedágio, mas ressaltou que o desejo é 
que ela seja retirada do local atual. “Encantado 
se organizou para fazer UTI, vários pavilhões em 
cada comunidade, estamos nos organizando para 
fazer o Cristo Protetor e nós estamos organizados 
para tirar o pedágio daqui! Não quero dizer para 
onde vai a praça de pedágio. Ela pode ir ali na 
ponte... mas aqui, dividindo Palmas de Encantado, 

nós não vamos aceitar!”, alertou.

“Esperando por 23 anos”, 
argumenta morador de 
Palmas

Um dos discursos mais in� amados foi do 
integrante da diretoria da comunidade São Carlos, de 
Palmas, Mario Signori. Segundo ele, uma vez que os 
investimentos do Governo do Estado estão voltados 
para área de Arroio do Meio, Lajeado e Teutônia, 
o pedágio deve � car neste trecho. “ Querem um 
contrato de 30 anos... Agora o pedágio é Encantado e 
as obras prioritárias são em Arroio do Meio-Lajeado 
ou Lajeado–Teutônia. Tirem o pedágio daqui, se as 
obras são para lá. Motoristas: peço paciência por 15 
minutos, nós estamos esperando há 23 anos. Querem 
nos enganar novamente”, esbravejou. 

A mobilização encerrou por volta do meio-dia e 
foi supervisionada pelo Pelotão Rodoviário Estadual 
(PRE). A atividade de hoje deve ser incluída na 
documentação que fará parte da ação movida pelo 
Ministério Público (MP) contra a Empresa Gaúcha 
de Rodovias (EGR). A documentação será entregue 
nesta sexta-feira (09). 
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CONSELHEIROS OPINAM 
SOBRE AÇÕES PARA 
A EDUCAÇÃO

Na manhã de quarta-feira (07), 
aconteceu uma reunião com objetivo 
de ouvir os membros do Conselho 
da Educação e do FUNDEB para 
elaboração do PPA (Plano Plurianual) 
referente à educação do município. 
A reunião teve a participação da 
secretária da Fazenda, Táuana Uberti, 
e do técnico em contabilidade, Alcione 
Sgari, que explanaram sobre o que é 
o PPA, o investimento realizado na 
educação nos últimos anos, o recurso 
do FUNDEB, as perdas em relação 
ao baixo número de alunos e as ações 
obrigatórias que devem constar no 
Plano.

O objetivo da reunião foi ouvir 
os conselheiros sobre sugestões de 
ações desejadas na área da educação 
para os próximos quatro anos. A 
secretária da Educação também falou 
sobre alguns desejos da secretaria e 
da administração municipal sobre 
a ampliação e adequação da EMEI 
Amiguinhos do Coração, o fechamento 
da quadra esportiva localizada junto 
à EMEF Olavo Bilac, a pintura das 
duas escolas, cobertura do pátio e a 
implantação de um laboratório Maker 
para a EMEF e a efetivação da EJA para 
a etapa de alfabetização.

A secretária da Educação, Eliana 
Zenere Giacobbo, lembrou, também, 
que quase tudo depende de recursos do 

Governo Federal, pois como o número 
de alunos vem diminuindo, boa parte 
dos recursos do FUNDEB não ficam 
no município e, por isso, o poder de 
investimento com recursos próprios 
fica muito limitado. Nos últimos anos, 
o município vem investindo cerca 
de 30% da receita e transferência de 
impostos em educação. Em 2020, 
foi investido o valor total de R$ 
3.515.755,49, perfazendo o percentual 
de 28,46% da receita e transferência 
de impostos. Desse total, o valor de R$ 
1.416.052,50 corresponde à perda com 
o FUNDEB. Dessa forma, o valor real 
de aplicação em nossa educação foi de 
R$ 2.099.702,99.

“No mês de março, foi realizada 
uma pesquisa para ouvir os professores 
sobre diversas áreas e uma das questões 
era sobre os investimentos nas escolas 
e agora estamos realizando as reuniões 
com os conselhos, assim damos 
oportunidades para todos participarem 
da construção das propostas. 
Temos um planejamento, buscamos 
recursos junto ao Governo Federal e 
faremos tudo o que for possível para 
concretizarmos as ações, dentro do que 
nossa realidade permite. Agradecemos 
aos conselheiros e aos profissionais da 
educação que nos ajudam a fazer uma 
educação cada vez melhor”, completou 
a secretária.

Reunião do conselho foi realizada na manhã de quarta-feira

FOTOS: DIVULGAÇÃO

VACINADOS NO MUNICÍPIO 
PODEM CHEGAR A 74% 
NESTA SEMANA

A Administração 
de Doutor Ricardo, 
por meio da Secretaria 
da Saúde, divulgou os 
números da vacinação 
contra a covid-19, 
mostrando que mais de 
70% da população já 
estão vacinados. Até o 
dia 5 de julho, haviam 
sido vacinadas 1148 
pessoas com a DOSE 1. 
Com a DOSE 2, eram 
417 pessoas, mais 15 
com dose única, totaliza 
432 imunizadas. Nesta 
semana chegaram mais 
65 vacinas para a DOSE 
1, que estão sendo 
aplicadas.

Após esta aplicação, 
o número de vacinados 
chegará a 74% com a 
primeira imunização e 
restarão 448 pessoas para 
receber a DOSE 1.

PREFEITO AGENDA 
REUNIÃO COM 
PRESIDENTE DA RGE

O prefeito de Doutor Ricardo, 
Alvaro Giacobbo, solicitou e agendou 
reunião que contará com a presença 
do presidente da RGE, Marco Antônio 
Vilela de Abreu, e o consultor de 
negócios da RGE do Vale do Taquari, 
Umberto Ossig Santana.

A reunião será dia 27 de julho, 
às 14h, no auditório da Prefeitura 
Municipal. Vão participar do encontro 
os prefeitos do G17 para tratar de 
questões referentes aos problemas na 
distribuição de energia elétrica.

“Na solicitação da reunião, 
argumentamos sobre as frequentes 
faltas de energia elétrica, causada por 
diversos motivos, especialmente no 
interior dos municípios, sendo que 

seguidamente essas quedas perduram 
dias, causando transtornos e prejuízos 
aos produtores rurais. São situações 
que acontecem, principalmente, em 
dias de chuva ou temporais. A falta 
de energia frequente e por longos 
períodos causa desesperança na 
resolução dos problemas e pode 
ocasionar que produtores do município 
e outros investidores desistam de 
investir no município devido a essa 
questão. Esta demanda é recorrente, 
já faz um bom tempo que estamos 
em busca de soluções. A expectativa 
pela presença do presidente da RGE 
é muito animadora e acredito que 
vamos avançar na busca dessa solução”, 
comentou o prefeito Alvaro.

SUA NOTA VALE PRÊMIOS – 
SORTEADOS DE JUNHO

Os sorteados do mês de junho 
foram Idacir Baseggio, cartela 20.041 
e Sandro Locatelli, cartela 17.661. Para 
concorrer aos prêmios mensais, o 
consumidor deve comprar no comércio 
do município e trocar a Nota Fiscal 
na Secretaria da Agricultura e Meio 
Ambiente. O sorteio é realizado no 
último dia útil de cada mês em sistema 
de bingo.

Os sorteios iniciaram em abril e irão 
até novembro com duas edições mensais 
de R$ 250,00 cada, e em dezembro 
serão dez sorteios de R$500,00 cada, 

totalizando R$ 9 mil em prêmios 
distribuídos.

A campanha tem o objetivo de 
incentivar os ricardenses a consumir 
no comércio do município, o que 
ocasionará, também, maior retorno em 
valor adicionado. Compre e valorize o 
comércio local, solicite a Nota Fiscal, 
troque por cartelas e concorra a prêmios 
mensais. Assim cada cidadão vai estar 
colaborando e fortalecendo o comércio 
e o município obtendo mais retorno 
para investimentos nas áreas públicas da 
gestão municipal.

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS 
“DIA DE COPERAR”

O dia C é um grande movimento nacional com objetivo de desenvolver 
ações de responsabilidade social, colocando em prática os valores e princípios 
do cooperativismo. Neste ano, o foco será a doação de alimentos. Multiplique 
solidariedade! Faça sua doação até dia 23 de julho nas agências do Sicredi Região 
dos Vales e vamos juntos contribuir para um mundo mais cooperativo e solidário. 
Para cada quilo de alimento doado, o Sicredi doará mais um.

Os alimentos serão encaminhados para o Cras de Doutor Ricardo, que 
distribuirá conforme a necessidade.
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segurança

ENCANTADO 

Mulher sofre 
ferimentos em colisão 
entre dois carros

Uma mulher sofreu ferimentos em acidente de trânsito, em Encantado, na 
manhã da terça-feira (06). Na Rua Das Hortênsias, bairro São José, colidiram um 
VW Gol e um C4 Pallas Sedan. A condutora do Gol, 32 anos, foi socorrida para 
atendimento hospitalar pelos bombeiros. O Motorista do outro carro não se feriu.

Colisão ocorreu no acesso ao quartel dos bombeiros 

Henrique Pedersini 

ROCA SALES 

Acidente deixa dois 
feridos no interior

Duas pessoas sofreram ferimentos 
em acidente de trânsito, no interior de 
Roca Sales, na tarde do sábado (03). De 
acordo com os bombeiros, um GM Celta 

saiu da pista e capotou na Linha Morigi.  
As duas vítimas foram socorridas para 
atendimento hospitalar pelos bombeiros 
e SAMU, atendidos e liberados.

Veículo saiu da pista e capotou

divulgação/BomBeiros

HOMICÍDIO 
Roca-salense é encontrado 
morto em Viamão 

Um homem, natural de Roca Sales, foi encontrado morto em Viamão nesta 
segunda-feira (05). O corpo de Geovanni Pinto de Jesus, 29 anos, apresentava 
marcas de disparos por arma de fogo e foi encontrado em uma fazenda às margens 
da ERS-118.

De acordo com a titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DPHPP) de Viamão, a Delegada Caroline Jacobs, não há muitas 
informações sobre o caso e as investigações estão em andamento. 

Ele foi encontrado por populares, foram feitas diligências no local, mas não há 
mais detalhes. A vítima tem antecedentes, todos em Roca Sales -  completou.

Geovanni tinha três filhos e, segundo as informações apuradas pela reportagem, 
residia em Roca Sales. O sepultamento ocorreu no cemitério municipal de Roca 
Sales na terça-feira (06).

ROCA-SALES 
Homem é morto a tiros 
no loteamento Sete de Setembro

Um homicídio foi registrado, em Roca Sales, na madrugada desta sexta-feira 
(02).

De acordo com a Policia Civil (PC), um homem foi morto a tiros no loteamento 
Sete de Setembro, por volta das 3h30min. 

Dois indivíduos armados invadiram a casa onde estava a vítima e efetuaram 
diversos disparos de arma de fogo. Everaldo Luiz Guerres, 38 anos, morreu no 
local. 

Os autores do crime fugiram a pé e não foram mais localizados. De acordo com 
o Delegado Alex Hassmann, responsável pela Delegacia de Polícia em Roca Sales, 
a suspeita é que se trate de um crime relacionado com o tráfico de drogas.

ENCANTADO 
Mulher sofre ferimentos 
em acidente na ERS-332

Uma mulher ficou ferida em acidente de trânsito, na ERS-332 em Encantado, 
na segunda-feira (05). De acordo com os bombeiros, colidiram um VW Gol e um 
Ford Focus no quilômetro um da ERS-332, no bairro São José. A condutora do 
Focus, uma mulher de 32 anos, sofreu ferimentos na cabeça e foi socorrida para 
atendimento hospitalar. O homem de 50 anos que guiava o Gol não se feriu. O 
Pelotão Rodoviário Estadual (PRE) também atendeu a ocorrência.

ENCANTADO 
Incêndio atinge aviário 
na Linha Santa Terezinha 

Um aviário foi atingido por incêndio, em Encantado, na noite da sexta-feira 
(02). De acordo com os bombeiros, as chamas danificaram parte da estrutura em 
uma propriedade rural em Linha Santa Terezinha. Cerca de 10% das instalações 
foram danificadas. Não houve feridos.

ERS-332
Caminhão tomba no 
Morro da Guabiroba

O tombamento de um caminhão provocou ferimentos para duas pessoas, 
em Encantado, na sexta-feira (02). Conforme os bombeiros, o acidente ocorreu 
no quilômetro 15 da ERS-332, no Morro da Guabiroba. No veículo estavam o 
condutor e sua filha, moradores de Estrela. Ambos foram socorridos pelo SAMU e 
bombeiros até o hospital de Encantado.

RELVADO
Incêndio atinge aviário 

Um aviário foi atingido por um incêndio, em Relvado, na segunda-feira (05). De 
acordo com os bombeiros, as chamas atingiram a estrutura em uma propriedade 
rural na Linha Capoeirinhas, por volta das 2h25min. Cerca de 50 metros 
quadrados do aviários foram danificados pelo fogo. Não houve feridos.

ENCANTADO 
Incêndio destruiu aviário 
na Barra do Coqueiro 

Um incêndio atingiu um aviário, em Encantado, na quinta-feira (08). Os 
bombeiros foram acionados para a localidade de Barra do Coqueiro ao longo da 
madrugada. A estrutura de 1,2 mil metros foi destruída pelo fogo.
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JOSUÉ 
O atacante muçunense Josué Almeida confirmou 

que vai permanecer na Sapucaiense para o segundo 
semestre de 2021, quando a equipe disputa a Copa 
Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O jogador 
ficou fora das disputas do primeiro semestre após 
sofrer grave lesão. 

FELIPÃO 
Inicia no Grêmio a era Luiz Felipe Scolari. Aos 

72 anos, Felipão terá a missão de tirar o tricolor 
da lanterna do Campeonato Brasileiro. Será a 
quarta passagem do técnico pela equipe onde 
ele trabalhou, pela última vez em 2014. A estreia 
será em um clássico Grenal, neste sábado (10), 
16h30min, na Arena. 

GRENAL 
Será um dos clássicos mais melancólicos do 

futebol gaúcho dos últimos tempos. Grêmio e 
Internacional vivem um momento conturbado. O 
tricolor é o pior. Sequer venceu no Brasileirão e 
coloca suas esperanças em Felipão para reverter um 
quadro que parece sem solução. O Inter não firma 
uma escalação e deve novamente ter mudanças 
em relação ao jogo anterior. Seria este o pior dos 
grenais de todos os tempos? 

JÚLIA DALTOÉ LORDES 
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 

ainda não oficializou as datas dos jogos pelas 
quartas de final. O Santos encara a Ferroviária. No 
elenco do time santista está a encantadense Júlia 
Daltoé Lordes.

FISICULTURISMO 
O encantadense 

Eduardo Capella 
sagrou-se campeão 
gaúcho na modalidade 
fisiculturismo. No 
último final de 
semana ele venceu o 
Campeonato Gaúcho 
Men’s Physique. A 
competição ocorreu em 
Porto Alegre. 

FUTEBOL DE ROCA SALES 

Domingo para 
conhecer os 
campeões

O clima será de decisão em Roca Sales, neste domingo (11), quando serão 
definidos os campeões municipais de futebol nas categorias Livre e Veteranos. Os 
jogos decisivos ocorrem na Linha Fazenda Lohmann. 

A partir das 13h será definido o campeão nos veteranos. O Botafogo 
(Constância) encara o XV de Novembro (Júlio de Castilhos). Na sequência, o 
XV de Novembro disputa outra decisão, desta vez pela categoria livre, diante do 
Copalto (Batingão). 

Nos dois jogos não há vantagem para nenhum finalista. Em caso de empate nos 
90 minutos, a decisão será nos pênaltis. 

Botafogo 
garante 
vaga nos 
pênaltis 

No domingo (04) o 
Botafogo garantiu sua 
vaga na decisão pela 
categoria de veteranos 
nas disputas de pênaltis. 
Após empate em 1 a 
1 diante do Juventude 
(Encruzilhada) no tempo 
normal, os botafoguenses 
levaram a melhor por 8 a 
7 nos pênaltis. 

XV de Novembro goleia 
e Copalto passa nos 
pênaltis 

Nos titulares o XV 
de Novembro não teve 
dificuldades para superar 
o Juventude. Vitória por 
4 a 1 e vaga na final. Na 
outra semifinal, o Copalto 
e o Botafogo empataram 
em 1 a 1 no tempo normal. 
O time do Batingão levou 
a melhor nos pênaltis por 
3 a 2.

Juventude se classificou para final com goleada

Copalto avançou nos pênaltis

TREINADOR FERNANDO AGOSTINI 
roca-salense renova 
com a sapucaiense

Nesta segunda-feira (05), o Grêmio Esportivo 
Sapucaiense anunciou a renovação de contrato do 
treinador Fernando Agostini visando a disputa da 
Copa Dirceu de Castro, organizada pela Federação 
Gaúcha de Futebol (FGF). O time, inclusive, chegou até 
as quartas de finais da competição depois de um longo 
tempo afastado de campeonatos profissionais.

De acordo com o treinador Fernando Agostini, 
duas propostas chegaram até ele, mas que não foram 
concretizadas, de clubes da Divisão de Acesso. Mas, 
segundo Fernando Agostini, pesou, também, a vontade 

de permanecer no Sapucaiense para dar sequência 
ao trabalho realizado no primeiro semestre. “O 
Sapucaiense cumpriu, no primeiro semestre, com 
o que foi prometido: pagando em dia os atletas, e 
isso foi muito importante. Conseguimos fazer um 
trabalho muito bom em clube que estava inativo 
profissionalmente. Agora, para este segundo semestre 
vamos montar um grupo com jogadores mais jovens 
mas, já visando 2022. Estou feliz em seguir em um 
clube tão tradicional. Agradeço aos gestores do clube 
pela confiança”, destacou Agostini.

Capella foi  
 campeão estadual

instagram da iFBB-rs
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GALO CAMPEÃO
O FC Santa Cruz, do técnico 

William Campos, � cou com o título 
da Terceirona do Gauchão 2021. Na 
partida decisiva, disputada em Santa 
Cruz do Sul no último domingo, dia 4, 
o Galo reverteu a vantagem e venceu 
o Gaúcho duas vezes, por 4 a 2 no 
tempo normal e por 3 a 2 nos pênaltis. 
Na primeira partida o time de Passo 
Fundo tinha vencido por dois a zero. 
Os dois times estão classi� cados para 
Divisão de Acesso de 2022.

REFORÇO COLORADO
O SC Internacional anunciou 

esta semana mais um reforço. Foi 
contratado o lateral e zagueiro 
argentino Gabriel Mercado. O atleta de 
34 anos trabalhou com o técnico Diego 
Aguirre no Al Rayyann do Catar. O 
contrato de Mercado com o colorado 
gaúcho vai até dezembro de 2022.

DECISÃO
Brasil e Argentina decidem neste 

sábado, dia 10, o título da Copa 
América 2021. O jogo decisivo ocorre 
às 21 horas, no Estádio Maracanã no 
Rio de Janeiro. 

DEMISSÃO
Em todo o Brasileirão de 2020, o 

Grêmio de Renato Portaluppi teve sete 
derrotas. Neste ano, sob o comando 
do “emergente” e estudioso Tiago 
Nunes, o tricolor gaúcho teve cinco 
derrotas, em sete jogos. A campanha 
pí� a na arrancada da competição, com 
dois empates e cinco derrotas, levou a 
direção do clube decidir pela saída do 
treinador.

CAOS NO TRICOLOR
O caos instaurado no futebol do 

Grêmio evidencia a importância 
que Renato Portaluppi tinha no 
vestiário tricolor. Além de treinar 
o time, Portaluppi comandava o 
Departamento de Futebol gremista, 
principalmente pela incompetência de 
quem ocupou o cargo, de direito e não 
de fato, nos últimos anos.

FELIPÃO
Com a situação caótica que o 

Grêmio se encontra, não restou outra 
alternativa à pacata diretoria tricolor, 
do que procurar um treinador que 
tenha o respaldo junto a torcida, para 
implementar as ações necessárias para 
o clube deixar a incômoda posição 
de lanterna do Brasileirão. O nome 
escolhido foi Luiz Felipe Scolari, que 
terá, com certeza, a sua pior missão 
desde que transita no meio do futebol, 
seja como jogador ou como treinador.   

NUTELLINHAS
A turma defensora dos treinadores 

Nutellas teve duas decepções nos 
últimos tempos aqui no Rio Grande 
do Sul: Abel Braga quando voltou 
ao SC Internacional foi chamado 
de ultrapassado, e por pouco, muito 
pouco mesmo, não conquistou o 
Brasileirão com um time muito 
limitado tecnicamente, mas muito bem 
organizado. No Grêmio, apesar dos 
títulos conquistados, os “nutellinhas” 
chamavam Renato Portaluppi de 
técnico de “rachão”. Sem Abel e 
Renato, Inter e Grêmio mergulharam 
nas aventuras dos “revolucionários 
estrategistas” Miguel Ángel Ramírez e 
Tiago Nunes, e, se deram muito mal. 

SELEÇÃO SUB-15
O técnico Dudu Patetuci, da Seleção 

Brasileira Sub-15, convocou, esta 
semana 26 atletas para um período de 
treinamentos entre 13 e 22 de julho, 
em preparação ao Campeonato Sul-
Americano. Sete jogadores da dupla 
Gre-Nal foram chamados. Do Grêmio, 
foram convocados o zagueiro Da Mata, 
o volante Camilo e os atacantes Alyson 
e Guga. Já do Internacional, foram 
relacionados o goleiro Lucas Mello, o 
lateral João Paulo e o meia Rodrigo 
Otávio.

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ
O espanhol Miguel Angel Ramirez, 

que recentemente deixou o SC 
Internacional, foi anunciado esta 
semana como novo treinador do 
Charlotte FC dos Estados Unidos. 
Detalhe, o clube inicia suas atividades 
somente em 2022. 

BRUNO FUCHS
A convocação do zagueiro Bruno 

Fuchs para disputa dos Jogos 
Olímpicos do Japão mostra mais 
uma vez que a CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) e a Seleção 
Brasileira não podem ser levadas 
a sério. O jogador do CSKA está 
praticamente um ano sem jogar e foi 
chamado pelo técnico André Jardine. 
Típico mistério que só os corredores 
da CBF podem explicar.

FILIPE LUÍS
Sensacional uma declaração do 

jogador Filipe Luís nesta semana. 
O atleta do Flamengo assim se 
manifestou “80% dos jogadores jovens 
vivem numa bolha. Andam com uma 
bolsa debaixo do braço, um tênis de 
R$ 400, oito tatuagens e acham que são 
estrelas.” Qualquer comentário depois 
desta declaração é desnecessário, falou 
tudo o Filipe Luís.

AUTOMOBILISMO 

GUTO ROTTA SEGUE LÍDER 
APÓS ETAPA EM GOIÂNIA

O encantadense 
Augusto Olsefer Rotta 
segue na liderança de sua 
categoria no Campeonato 
Brasileiro de Turismo 
1.4 de automobilismo. 
No domingo (04) ele 
participou da 2ª etapa da 
competição, em Goiânia. 
Rotta venceu uma das 
baterias, � cou em 5º 
em outra e, na última, o 
piloto fechou em 8º. 

Com o desempenho, 
ele segue na liderança da 
Categoria A . Guto dirige 
um Celta que apresentou 
problemas mecânicos e 
impediu que ele tivesse 

CLUBE ESPORTIVO LAJEADENSE 
ALVIAZUL APRESENTA ELENCO 
PARA DIVISÃO DE ACESSO

Com início da competição previsto para o mês de agosto, o Lajeadense 
apresentou, na segunda-feira (05), o seu elenco para disputa da Divisão de Acesso 
do Campeonato Gaúcho. Uma transmissão online serviu para mostrar quem 
integra a comissão técnica e o grupo de jogadores. 

Gelson Conte terá à disposição o goleiro encantadense Kevin Lansini e o lateral-
direito Mano, que é de Paverama, e passou pelas categorias de base do Esporte 
Clube Encantado. 

COMISSÃO TÉCNICA
- Gelson Conte
- Jeferson Câmara Da Silva
- Diego de Quadros (Xau)
- Junior Peranzoni

GOLEIROS
- Kevin Lansini
- Douglas Rafael Vieira Fernandes
- Lucas de Nez de Barba

LATERAIS
- Leonardo Duarte Medeiros
- Welliton Felipe Nunes (Mano)
- Alan Henrique Bald
- Rafael Franco Batista

ZAGUEIROS 
- Eduardo Luan Bickel (Du)
- Vitor da Rosa Dadalt
- Guilherme Cunha do Nascimento

VOLANTES
- Darlã � eis Kohl
- Igor Cambraia Monteiro
- Gregori Emiliano Weber
- Edimilson de Queiroz Farias
- Renan Metz
- Julio César De Moraes Silva

MEIAS
- Gianluca Stoll Giovanella
- Marco Rodrigo Guevedi 

(Marquinhos)

ATACANTES
- Gian Luca da Rosa Almeida
- Maycon Eduardo Bamberg
- Ariel Felipe Gomes Da Rosa
- Rodrigo Rubin Cocco
- Gabriel Ferreira

o melhor desempenho 
do � nal de semana em 
Goiânia. Mesmo assim, 
ele � cou em terceiro. 

O encantadense se 
prepara, agora, visando as 
próximas corridas, ainda 
sem data con� rmada.

Competição ocorreu no domingo (04)
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PARA QUE SERVE 
UMA IGREJA?

“Odeio, desprezo 
as vossas festas, e as 
vossas assembleias 
solenes não me 
exalarão bom 
cheiro. E ainda 
que me ofereçais 
sacrifícios, ofertas de 

alimentos, não me agradarei delas; nem atentarei para as 
ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o 
estrépito dos teus cânticos; porque não ouvirei as melodias 
das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a 
justiça como o ribeiro impetuoso”. (Amós 5:21-24).

Como nos é difícil entender o sentido da religião. 
Os povos de Judá e Israel, ao tempo dos reis Uzias (ou 
Azarias) e Jeroboão II, tinham as mesmas dificuldades. 
O profeta desta época, Amós, teve que pregar muito para 
mostrar a vontade de Deus.

Diz o profeta que Deus não aprecia festas, solenidades, 
holocaustos, ofertas, sacrifícios, cânticos e melodias, 
se essas manifestações não partirem de pessoas 
compromissadas com a causa da justiça. Adoração sem 
empenho pela justiça não passa de um esforço humano 
inútil para enganar a Deus.

Como demonstra também o profeta Tiago, no Novo 
Testamento, temos corrompido a religião, ao torná-la 
algo apenas individual e vertical, quando ela é individual, 
vertical e horizontal. Se nossa religião não for uma 
experiência de fazer a justiça correr como um rio, ela 
aborrecerá o coração de Deus”.

(Israel Belo de Azevedo - www.prazerdapalavra.com.
br.)

Comentário:
Para quê serve realmente uma igreja? Seria ela tipo um 

“cartório” onde registramos nascimentos, casamentos e 
mortes? Ou seria tipo um “clube” que você se associa para 
ter direito a algumas regalias? Poderia ainda ser tipo uma 
“seguradora” onde as pessoas fazem um seguro de vida 
para terem um auxílio funeral digno? Também poderia 
ser um lugar de “meditação” tipo “clínicas de acupuntura” 
onde você vai quando se sentir sobrecarregado e espera 
que algumas palavras doces de amor façam o trabalho de 
agulhas energizadas sendo espetadas no corpo cansado de 
espírito abatido?

Não seria a Igreja um lugar como um hospital 
espiritual, onde as pessoas doentes de espírito, alma e 
corpo vão para se recuperar? Onde o doente recebe o 
refrigério do Espírito Santo pela Palavra de Deus para ser 
curado? Onde as pessoas são recebidas com um abraço de 
Boas Vindas e palavras de ânimo para serem recuperadas, 
e aprenderem o quanto Deus investiu na sua vida, para 
se sentirem valorizadas numa sociedade podre e sem 
compromisso com a justiça?

A Igreja recebeu ORDEM de Cristo para curar os 
doentes, libertar os cativos e até ressuscitar os mortos. 
A Igreja tem que ser um lugar de FESTA, e não um 
lugar de velório. As pessoas que lá se reúnem são como 
aqueles que ganharam milhões na loteria; ou como 
alguém que ficou meses hospitalizado, mas que por fim 
venceu a doença e volta para casa. A Igreja é como uma 
Universidade onde você está sempre aprendendo coisas 
novas e está prestes a se formar, só esperando receber o 
seu diploma.

O rei Davi - pela alegria que sentia para ir ao Templo 
de Jerusalém - chegou a escrever que preferia estar na casa 
do Senhor um dia, do que mil dias em qualquer outro 
lugar. (Salmos 84:10).

Falta de Bengala 
e Sandálias

A Palavra de Deus é como uma semente; é 
o elo entre Deus e o homem; uma vez dentro 
do coração do homem, a transformação desse 
filho ou filha de Deus começa. Cristo precisa 
de colaboradores que anunciem o Evangelho. 
A eles se aplica a recomendação do Evangelho 
de hoje: "Leve apenas sua bengala e sandálias"; 
como se dissesse: "Não confie nos meios, mas 
somente na graça de Deus"

O destino do professor também será o 
de seus seguidores. Quando Jesus Cristo 
pregou os seus conterrâneos não o receberam 
bem por ser um da casa. Em outra ocasião, 
eles quiseram apedrejá-lo e jogá-lo em 
um precipício porque ele havia dado 
testemunho de sua condição de Messias; Eles 
o perseguiram, o abandonaram, o traíram e 
o pregaram numa cruz. "O que eles fizeram 
para mim, eles também farão para você"; 
Não se refere apenas aos padres ou religiosos, 
mas também a todos nós que somos os seus 
seguidores. 

Em nosso tempo, queremos expulsar 
Deus da sociedade. A secularização, o 
secularismo, o agnosticismo dominaram os 
meios de comunicação de massa, o mundo 
político e o poder econômico. Suas leis e 
costumes ferem a moral mais elementar, 
ameaçam a vida (aborto, eutanásia, suicídio 
assistido, manipulação genética, clonagem 
terapêutica de embriões, etc.), contra a família 
(divórcio expresso, casamentos gays), contra 
a fé (ensino religioso, devoção popular, 
eliminação de festividades).

Mas onde estão os cristãos empenhados 
que dão uma resposta convincente com 
a sua palavra e que com o testemunho da 
sua vida proclamam a verdade e o bem; 
que corajosamente defendem os valores no 
fórum, na política, nas finanças, na pesquisa 
científica, na rua? Cristãos com liderança 
e coragem parecem se destacar por sua 
ausência.

O cristão é apóstolo pela força do seu 
Baptismo e Confirmação. Ele é responsável 
pela salvação de seus irmãos. Ser apóstolo 
leigo é, antes de tudo, uma exigência do 
dinamismo da fé. É fazer com que o amor 
de Deus penetre na vida diária do mundo; é 
sentir que Deus nos empurra entre as pessoas 
a nos preocupar com seus problemas. Ser 
apóstolo é orar como aquela menina: "Senhor, 
faça bons os maus e agradáveis os bons."

Ser apóstolo não é tanto falar de Deus, mas 
viver Deus e transmiti-lo às pessoas ao nosso 
redor. Ser um apóstolo é ter um coração tão 
cheio de amor que você não tem escolha a 
não ser comunicá-lo ao seu redor.

Irmãos e Irmãs: Cristo estabelece três 
condições para anunciar o Evangelho: 
dedicação à missão em tempo 
integral, desprendimento das coisas e 
liberdade interior para evangelizar sem 
condicionamento. Lembremos que o sucesso 
da evangelização depende não só do nosso 
esforço pessoal, mas também da graça de 
Deus.

RUMORES DE OUTRO MUNDO

O que vemos é tudo o que existe? O mundo visível 
ao nosso redor é a expressão completa da realidade? 
Nosso mundo transmite rumores de um outro mundo? 
Infelizmente uma abordagem materialista e reducionista, 
onde as coisas são apenas matéria e energia, não dão 
espaço a um mundo invisível. Obviamente, Deus 
não pode ser examinado ou testado, quantificado 
ou reduzido e, com isso, muitos em nossa sociedade 
seguem com a ideia de que Deus não deve existir. A 
grande questão é:  Que significado tem a fé religiosa em 
mundo pós-moderno, com tecnologia para ir até outros 
planetas; que explica a natureza de tantas coisas e que a 
cada dia rompe as fronteiras do conhecimento?

A Bíblia nos apresenta um ser humano com um 
profundo anseio pela eternidade, disse o autor de 
Eclesiastes. Os desejos naturais que existem em nós, 
são indicações de um mundo além do que vemos 
e percebemos, ou como disse C.S. Lewis, “ecos 
antecipados de um som eterno”. Deus, o Criador da 
matéria, concessor de boas dádivas, colocou em nós a 
capacidade de desfrutar, sentir e apreciar sua criação. 
Cada vez que leio um bom livro, aprecio uma pintura, 
contemplo um animal, degusto uma boa comida, ouço 
uma música, estou tendo uma experiência que aponta 
para alguém maior e que transcende a tudo isso: o 
Deus Soberano! É como uma noiva que recebe um anel 
de noivado do noivo. Será que ela concluiria: “O anel 
é suficiente e não preciso mais ver o noivo?” Não! A 
aliança é apenas uma lembrança do amado, uma dádiva 
dele, mas o que ela quer, é a sua companhia.

Da mesma forma, tudo que vemos ao nosso 
redor, cada sentido que possuímos, é na verdade um 
prenúncio, uma antecipação da alegria maior e da 
felicidade eterna. Quando partimos da perspectiva que 
existe um Criador, as coisas começam a tomar sentido. 
Problemas cruciais como desemprego, doenças, morte 
de um ente querido, rebeldia de um filho, até o propósito 
da minha vida, e para onde vou após a morte, começam 
a vir à tona sob uma nova compreensão. A fé deixa de 
ser um amuleto ou teoria e se torna um relacionamento. 
Entendo que as minhas ações, a forma como eu trato 
meu próximo, como lido com meu dinheiro, o meu 
corpo e o meu tempo são relevantes, e refletem não só 
aqui, mas também na eternidade. 

Temos um exemplo do apóstolo Paulo! Ele via 
duas imagens de si mesmo. Uma, ele podia ver no 
espelho: insônia, surras, prisões e um rosto magro e 
cansado. A outra, ele não podia ver tão claramente, 
mas a percebia tão real como o ar que respirava: era um 
interior renovado, revigorado e cada vez mais saudável e 
completo, moldado pelas adversidades.

Sim, a fé em outro mundo nos faz ver sob uma nova 
ótica todas as coisas. Nos leva a confiar no amor e 
fidelidade de Deus e em suas poderosas promessas. Crer 
não elimina as coisas ruins que nos podem acontecer, 
mas traz a elas sentido e uma esperança, que no final, 
Deus compensará todo mal e usará tudo para nosso 
bem.

 “Mas a nossa cidade está nos céus, de onde 
também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus 
Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para 
ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu 
eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.” 
(Filipenses 3.20-21)

(Pr.Gustavo Erthal)
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ENCANTADO
melhorias 
nos trevos 
e rótulas

A Administração 
Municipal de Encantado 
desenvolve um projeto 
de paisagismo nos trevos 
de acesso à cidade e nas 
rótulas das ruas centrais. 
A ideia é revitalizar e 
embelezar os espaços 
com o plantio de � ores 
apropriadas para 
esse tipo de terreno. 
Quatro espécies foram 
escolhidas: Iresine Roxa, 
Grama Amendoim, 
Liríope e Agapanthus. 
São folhagens de 
baixo custo e de fácil 
manutenção.

A ação, denominada 
de “Amigos dos Trevos”, 
mobiliza empresas 
localizadas nas 
proximidades dos trevos 
que vão contribuir com 
a aquisição das � ores. O 
plantio e a manutenção 
serão feitos pela equipe 
da Secretaria de Obras. 
Os bombeiros serão 
responsáveis pela 
irrigação.

A iniciativa conta com 
o trabalho voluntário do 
decorador Rafael Fachini 
e das proprietárias da 
empresa CIA do Jardim, 
Mara de Bortoli e Ediana 
Sangalli. 

Estão contemplados 
cinco trevos: Polícia 
Rodoviária Estadual, na 
ERS 129/130; pórtico 
de Encantado, no bairro 
Santa Clara; Rizzi/Desco, 
na ERS 129; Peteba, na 
ERS 129; e Jacarezinho, 
na ERS 332. 

O projeto também 
será estendido para as 
rótulas, com a parceria 
do Centro de Referência 
de Assistência Social 
(CRAS) e a Associação 
Encantadense do Idoso 
(ASSEDI).

Nesta semana, o 
prefeito Jonas Calvi, 
integrantes da equipe 
da Administração 
Municipal e os 
empresários voluntários 
vistoriaram os locais e 
ajustaram detalhes do 
projeto.
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Inscreva-se em ucs.brInvernoVestibular
de

Provas todas as segundas  
e quintas-feiras.

VESTIBULAR UCS
Opções de ingresso semanais na Universidade trazem inovação e praticidade

A UCS Campus Universitário Guaporé está 
continuamente recebendo novos estudantes para 
dar início à caminhada acadêmica em busca de 
sua graduação superior. Além dos tradicionais 
vestibulares de Verão e Inverno, com as provas 
presenciais, cumprindo todos os protocolos de 
segurança sanitária, a UCS também inova com o 
Vestibular Contínuo.

Nesta modalidade é possível ingressar na 
Universidade todas as segundas e quintas-feiras 
através das provas que são aplicadas. Em Guaporé há 
possibilidade de ingresso nos cursos de graduação 

presencial em Direito, Administração, Ciências 
Contábeis e Tecnólogo em Gestão Comercial.

Além destes cursos, a UCS Guaporé oferece toda 
a infraestrutura para quem optar pelas dezenas de 
cursos EAD ou Semipresenciais.

Informações através do telefone 54 3443 2212, pelo 
whatsapp 54  99655 1969 ou pelo site ucs.br.

A UCS Guaporé disponibiliza seus canais de 
comunicação através também das redes sociais, 
sempre atualizadas com oportunidades de Pós-
Graduação e Extensão. Siga @ucsguapore e @ucs_
o� cial

TRANSFERÊNCIAS 
UCS – 50% DE DESCONTO

A UCS é pra você! Realize sua transferência. Com 
desconto, para a universidade que tem a força da 
comunidade! O processo é simples e tem início com 
a análise prévia das disciplinas que você já cursou.

Saiba mais em: https://www.ucs.br/site/
estudenaucs/transferencias/


